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1. Zagadnienia ogólne
Najważniejszy akt prawny regulujący sprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego
w Polsce jakim jest Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jedn. tekst:
Dz.U.2018.620.) już w art. 1 stanowi, że „ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji
przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem,
klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem”. Do spełnienia warunków zapewniających
bezpieczeństwo przeciwpożarowe w obiekcie zobowiązany jest zarówno właściciel jak i jego
użytkownicy. Na podmiotach tych spoczywa też odpowiedzialność za naruszanie przepisów
przeciwpożarowych, w trybie i na zasadach określonych w innych przepisach.
Zgodnie z Art. 4 cytowanej wyżej Ustawy, właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu
lub terenu zapewniając jego ochronę przeciwpożarową zobowiązany jest w szczególności:
a. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, technologicznych i instalacyjnych,
b. wyposażyć zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach budynek, obiekt lub teren
w sprzęt pożarniczy i ratowniczy, środki gaśnicze oraz zapewnić poprzez właściwą konserwację
niezawodność tego sprzętu lub urządzeń,
c. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie i na terenie bezpieczeństwo
i możliwość ewakuacji,
d. przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
e. zaznajomić pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
f. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego
miejscowego zagrożenia.
Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów użyteczności
publicznej, zakładów pracy i innych obiektów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)
Celem Instrukcji jest ustalenie wymagań przeciwpożarowych w zakresie organizacyjnym jakie
należy uwzględnić w czasie użytkowania, eksploatacji i prowadzenia prac porządkowych
w budynków Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. przy ul. Kasprowicza 132 w Warszawie.
Do zapoznania się z Instrukcją i do przestrzegania jej ustaleń zobowiązane są wszystkie osoby
zatrudnione w budynku – dotyczy to również pracowników firm wynajmujących pomieszczenia – bez
względu na rodzaj wykonywanej pracy i pełnionych przez siebie obowiązków.
Postanowienia Instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników przedsiębiorstw czy firm
prowadzących działalność lub wykonujących prace zlecone w obrębie obiektu, oraz wszystkie inne
osoby przebywające na jego terenie (interesantów, ekip remontowych itp.). Obowiązek zapoznania
tych podmiotów z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w obiekcie oraz dopilnowanie ich
przestrzegania spoczywa na osobach zawierających umowy z tymi osobami (firmami) lub
pracowników, w obecności których osoby te przebywają na jej terenie.
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1.1. Podstawy prawne
a. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018.620 z późn. zm.).
b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z późn. zm.).
c. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.).
d. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 sierpnia 2009 r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.
1030 z późn. zm).
e. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461).
f. Wizja lokalna przeprowadzona na terenie obiektu.
g. Informacje uzyskane od zarządcy obiektu.
1.2. Zasady profilaktyki przeciwpożarowej
Najlepszym sposobem uniknięcia pożaru i innych zagrożeń mogących w swoich skutkach
przynieść straty w mieniu oraz narazić zdrowie lub życie ludzi jest właściwa profilaktyka
zapobiegawcza. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania jest stałe, ścisłe przestrzeganie
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U.2018.620 z późn. zm.) stanowi podstawę do wydawania dalszych aktów
prawnych
niższej
rangi
zwanych
przepisami
wykonawczymi.
Zawarte
w nich zapisy powodują, że podstawowym gwarantem bezpieczeństwa musi być przede wszystkim
sam obiekt, zaprojektowany i wzniesiony zgodnie z przeciwpożarowymi przepisami budowlanymi.
Drugim, niemniej istotnym czynnikiem jest czynnik ludzki, czyli codzienne zachowanie się
przebywających w obiekcie osób.
Podstawowym państwowym przepisem wykonawczym określającym zadania właścicieli,
administratorów i użytkowników obiektów w zakresie profilaktyki przeciwpożarowej jest
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.
719 z dnia 22 czerwca 2010 r.). §4 cytowanego wyżej rozporządzenia mówi m.in. że: „w obiektach,
oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą
spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub
ewakuacji”.
W czasie eksploatacji obiektu należy przestrzegać przepisy profilaktyczne
o zachowaniu bezpieczeństwa pożarowego, ograniczając w ten sposób możliwość powstawania
i rozprzestrzeniania się pożarów, a także gwarantując środki ratownicze na wypadek zaistnienia
pożaru. Przepisy przeciwpożarowe dotyczące użytkowania budynków formułują warunki
bezpieczeństwa w następujących sferach działalności:
a. warunki ogólne,
b. zapewnienie warunków ewakuacji osób i mienia,
c. utrzymanie prawidłowego stanu technicznego instalacji i urządzeń,
d. właściwego składowanie i przechowywanie materiałów palnych,
e. wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy,
f. prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji.
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W szczególności :
A. W obiekcie oraz na terenie przyległym do niego jest zabronione wykonywanie
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie
prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:
1. używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących
zainicjować zapłon występujących materiałów:
a. w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo,
b. w miejscach występowania innych materiałów palnych, określonych przez właściciela lub
zarządcę i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi znaków
bezpieczeństwa.
2. użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny
z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić
do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia,
3. rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej
niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami
palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji
i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane
odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze; rozpalanie ognisk w miejscu
umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów, oraz w mniejszej
odległości od tych obiektów niż 10 m,
4. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu
palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez
producenta,
5. przechowywanie
materiałów
palnych
oraz
stosowanie
elementów
wystroju
i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
a. urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do
temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C),
b. linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów
odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu
elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych
o napięciu powyżej 400 V.
6. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów
trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m
od żarówki,
7. instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki,
przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podłoża przed zapaleniem,
8. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo
wysokość poniżej wymaganych wartości,
9. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie,
10. lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający
wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno –
budowlanych,
11. uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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a.
b.
c.
d.
e.

gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
instalacji wpływających na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
wyjść ewakuacyjnych,
wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji
gazowej.

B. Właściciele lub użytkownicy budynku:
1. utrzymują urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice w stanie pełnej sprawności technicznej
i funkcjonalnej,
2. wyposażają obiekty, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych,
w przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
3. umieszczają w dostępnych miejscach instrukcje postępowania na wypadek pożaru, plany
ewakuacyjne oraz numer telefonu alarmowego,
4. oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa:
a. miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
b. miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu, kurków głównych instalacji
gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo,
c. pomieszczenia, w których występują materiały niebezpieczne pod względem pożarowym.
C. Składowanie materiałów palnych pod ścianami obiektów związanych z jego
funkcją, z wyjątkiem materiałów niebezpiecznych pożarowo, jest dopuszczalne pod
warunkiem:
1. nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pożarowej, określonej dla tego obiektu,
2. zachowania dostępu do obiektu na wypadek działań ratowniczych,
3. nienaruszenia minimalnej odległości od obiektów sąsiednich, wymaganej z uwagi na
bezpieczeństwo pożarowe.
W pomieszczeniach zaliczonych do kategorii ZL I zagrożenia ludzi (pomieszczenia,
w których mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób, powinny być zachowane następujące
wymagania:
a. kotary zasłony i inne elementy stałego wyposażenia oraz wystrój wnętrz wykonane
z materiałów, co najmniej trudno zapalnych,
b. wykładziny podłogowe wykonane z materiałów, co najmniej trudno zapalnych,
c. sufity podwieszane wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie
odpadających pod wpływem ognia (wymagania dotyczą wszystkich części obiektu,
w których występują sufity podwieszone),
d. pomieszczenie powinno posiadać, co najmniej dwa czynne wyjścia przeznaczone do celów
ewakuacji, przy czym muszą otwierać się na zewnątrz.
Powyższe wymagania powinny być przestrzegane w trakcie eksploatacji obiektów.
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Zagrożenie pożarowe

Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania:
1. urządzenia i osprzęt instalacji elektrycznej usytuowany w niewłaściwej odległości od materiałów
palnych, np. makulatury oraz innych materiałów palnych.
2. stany
awaryjne
urządzenia
i
osprzętu
instalacji
elektrycznej,
technicznej
i komputerowej,
3. zaprószenie ognia, najbardziej niebezpieczne w pomieszczeniach, magazynowych, technicznych,
4. zaprószenie ognia w czasie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych,
5. stosowanie materiałów łatwo zapalnych niezgodnie ze wskazaniami producenta,
6. użytkowanie urządzeń grzejnych bez właściwego zabezpieczenia,
7. zwarcie instalacji elektrycznej na skutek przeciążeń instalacji, starzenia się izolacji, zużycia gniazd,
wyłączników, opraw instalacji elektrycznej, pęknięcia żarówek,
8. prowizoryczne naprawy osprzętu instalacji elektrycznej i podłączenia do tablic rozdzielczych,
9. niewłaściwe składowanie towarów i stosowanie cieczy palnych (niebezpiecznych) niezgodnie
z warunkami bezpieczeństwa, określonymi przez producenta czy dystrybutora,
10. pozostawienie włączonych odbiorników energii elektrycznej po zakończeniu pracy
11. podpalenia.

Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru
W punkcie powyżej przeprowadzono analizę przyczyn pożaru mogących wystąpić w budynku
stąd można ustalić zasady profilaktyki pożarowej dla tych źródeł i tak:
Linie kablowe, przewody instalacji elektrycznej:
Zagrożenie pożarowe wynika ze starzenia się izolacji przewodów, utlenianiu się połączeń
w rozdzielniach, tzw. „puszkach”. Przy uszkodzeniu izolacji powstaje możliwość zwarć między
przewodami; w przypadku osłabienia izolacji powstają tzw. „zwarcia tępe”. W obiekcie należy
wykonywać okresowe badania stanu technicznego instalacji elektrycznej.
Zagrożenie pożarowe stwarzają dodatkowo przewody prowadzone na doraźne potrzeby, bez
projektu, przewody prowizoryczne oraz stosowanie przedłużaczy.
W związku z tym należy:
− wszelkie dodatkowe instalacje w zakresie projektowania i wykonawstwa zlecać specjalistom,
− zabronić stosowania połączeń tzw. prowizorycznych,
− ograniczyć do minimum stosowanie przedłużaczy.
Uchwyty za pomocą, których mocowane są do ścian lub sufitów przewody instalacji
elektrycznej często ulegają uszkodzeniu na skutek prac remontowych
prowadzonych w budynkach. Nie należy dopuszczać do możliwości wyrwania wiszących przewodów
z rozdzielnic, gniazd itp. Grozi to zwarciem lub uszkodzeniem izolacji. Na powierzchni przewodów
prowadzonych na powierzchni, w kanałach i tunelach gromadzą się pyły osiadłe, które mogą zapalić
się w przypadku przegrzania przewodów. Między innymi stąd wynika konieczność okresowego ich
usuwania.
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Urządzenia grzejne.
W budynku stosowane są w pomieszczeniach socjalnych, do przygotowywania posiłków,
kuchenki mikrofalowe, czajniki, ekspresy do kawy i herbaty oraz opiekacze. Ponadto w obiekcie mogą
być używane urządzenia grzejne stosowane powszechnie w gastronomii.
Urządzenia te posiadają na ogół zabezpieczenia gwarantujące wyłączenie zasilania
w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów. Zagrożenie pożarowe wynikające ze
stosowania tych urządzeń wynika głównie z awaryjności układów zabezpieczeń. Wzrost temperatury
ponad wartość zadaną może spowodować zapalenie się materiałów poddawanych obróbce termicznej
lub znajdujących się w sąsiedztwie urządzenia.
Zwraca się uwagę, że szczególne zagrożenie mogą spowodować używane nielegalnie
(obowiązuje zakaz stosowania) grzałki i inne urządzenia grzewcze. Grzałki pozostawione pod
napięciem bez wody nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur i stanowią poważne zagrożenie
pożarowe. Urządzeń tego typu oraz wszelkich urządzeń niestanowiących wyposażenia pomieszczeń
nie wolno stosować w budynku.
Zgodnie z Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.).
w części dotyczącej urządzeń grzejnych i elektrycznych zabrania się:
1. przechowywania materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0.5 m. od urządzeń
i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzać się do temperatury powyżej 100ºC,
2. przechowywania materiałów palnych oraz stosowania palnych elementów wystroju wnętrz
w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie nagrzewają się
do temperatury powyżej 100 ºC, od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, od przewodów
uziemiających i odprowadzających instalacji piorunochronnej, od czynnych rozdzielnic prądu
elektrycznego oraz od
3. przewodów siłowych i gniazd wtykowych elektrycznych o napięciu powyżej 400 V,
4. użytkowania elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu
palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez
producenta.
Urządzenia oświetleniowe
Urządzenia oświetleniowe stosowane w obiekcie nie stwarzają poważnego zagrożenia
pożarowego. Zagrożenie takie stwarza stosowanie tradycyjnych żarówek, których powierzchnie
nagrzewają się do temperatury do 3500C i mogą spowodować zapalenie nawet stałych materiałów
palnych, takich jak papier, tkaniny itp. Zwraca się uwagę, że samowolne stosowanie tego typu
oświetlenia w obiekcie jest zabronione.
Moc źródeł światła nie powinna przekraczać mocy, na jaką przewidziana jest oprawa. Sprzęt
oświetleniowy powinien być utrzymywany w należytej czystości i użytkowany zgodnie
z zaleceniami producenta. W szczególności powinno być zapewnione odprowadzenie ciepła poprzez
zapewnienie właściwej pozycji lampy i usunięcie osadzających się na niej pyłów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.) zabrania się:
1. stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych z wyjątkiem materiałów trudno
zapalnych, jeżeli zostaną one umieszczone, co najmniej 0.05 m. od żarówki,
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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2. instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznej bezpośrednio na
podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem
Wiele pożarów powstaje na skutek nieprzestrzegania elementarnych zasad bezpiecznej
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Dlatego:
1. niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych,
2. nie wolno korzystać z uszkodzonych urządzeń elektrycznych ani dokonywać samowolnych ich
napraw,
3. kategorycznie zabrania się podejmowania jakichkolwiek działań uniemożliwiających
prawidłowe zadziałanie bezpieczników,
4. zabrania się przeciążania urządzeń,
5. po zakończeniu pracy należy wyłączyć wszystkie urządzenia i oświetlenie na swoim stanowisku.
Osprzęt instalacji elektrycznej
Osprzęt instalacji elektrycznej powinien być dostosowany do rodzaju pomieszczenia
i zastosowanych w instalacji przewodów. Obudowa osprzętu musi zapewniać zabezpieczenie przed
porażeniem prądem, pożarem lub zainicjowaniem wybuchu, stosownie do warunków miejscowych, a
w szczególności:
1. skrzynki, rozgałęźniki, i wyłączniki w pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych lub zagrożonych
wybuchem powinny być dostosowane do rodzaju występujących czynników,
2. jeżeli istnieje możliwość mechanicznego uszkodzenia osprzętu, należy go instalować we
wnękach, lub stosować osprzęt z obudowami metalowymi,
3. w miarę możliwości, gniazda i wyłączniki należy instalować w odległości nie mniejszej niż 1 m.
od siebie,
4. wypusty oświetleniowe należy obowiązkowo zakończyć łączem świecznikowym oraz
haczykiem do zawieszenia opraw (można mocować oprawy bezpośrednio do ściany), tak, aby
lampa nie wisiała na przewodzie.
Wiele pożarów powstaje na skutek nieprzestrzegania elementarnych zasad bezpiecznej
eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Dlatego:
1. niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych, np.
zawieszanie przewodów na hakach, gwoździach, osłanianie żarówek czy lamp papierem lub
palną tkaniną,
2. nie wolno korzystać z uszkodzonych urządzeń elektrycznych ani dokonywać samowolnych ich
napraw,
3. kategorycznie zabrania się „naprawiania” bezpieczników drutem,
4. zabrania się przeciążania urządzeń,
5. po zakończeniu pracy należy wyłączyć wszystkie urządzenia i oświetlenie na swoim stanowisku.
Zapobieganie pożarom powstałym na skutek niewłaściwego obchodzenia się z cieczami
łatwo zapalnymi i gazami palnymi
Należy przyjąć, że ciecze i gazy palne będą stosowane w budynku jedynie incydentalnie
(powyższe nie dotyczy alkoholu w obrocie handlowym, paliwa gazowego w zbiornikach samochodów
na parkingach itp.).
Zagrożenie pożarowe wynika z własności tych cieczy i gazów. Substancje te mają niską
temperaturę zapłonu. Pary tych cieczy i gazy tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową
w stosunkowo szerokim zakresie stężeń, przy czym dolna granica wybuchowości jest z reguły niska.
Własności pożarowe i wybuchowe tych substancji są zawarte w instrukcjach technologicznoData ostatniego wydruku: 2020-06-29
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ruchowych dotyczących tych procesów, w których są używane. Spośród cieczy stwarzających
największe zagrożenie wymienić należy rozpuszczalniki, benzynę i etanol, zaś spośród gazów gaz
ziemny, propan-butan, acetylen. Związki używane sporadycznie lub jako odczynniki, powinny być
przechowywane w pomieszczeniu w ilościach odpowiadających zużyciu dziennemu lub najmniejszemu
opakowaniu handlowemu.
Do zainicjowania spalania par tych substancji w mieszaninie z powietrzem lub mieszanin gazów
palnych z powietrzem wystarczy nagrzać powyżej temperatury zapłonu ok. 1 mm 3 tej mieszaniny.
Oznacza to, że zapłon może nastąpić od praktycznie każdego bodźca energetycznego, np. otwartego
ognia, iskier, łuku elektrycznego czy też wyładowania elektryczności statycznej.
Zagrożenie pożarowe występujące w pomieszczeniach, w których przechowuje się, przerabia
lub stosuje gazy i ciecze palne jest oczywiste. Pomieszczenie uważa się za zagrożone wybuchem, jeżeli
przyrost ciśnienia wywołany zapłonem par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem przekroczy 5
kPa. Należy zaznaczyć, że jeżeli ciecz lub gaz są używane, jako czynnik energetyczny (są spalane),
pomieszczenia nie traktuje się, jako zagrożonego wybuchem.
Główne kierunki zabezpieczenia przed pożarem lub wybuchem są następujące:
1. ograniczanie do minimum ilości cieczy palnych w pomieszczeniu,
2. hermetyzacja urządzeń technologicznych, w których są one stosowane,
3. niedopuszczanie do powstawania stężeń wybuchowych poprzez stosowanie odpowiednio
wydajnej wentylacji,
4. eliminowanie z pomieszczeń, w których są one stosowane, urządzeń i czynności, które mogły
by dostarczyć wystarczającego do ich zapalenia bodźca energetycznego,
5. utrzymywanie czystości poprzez częste usuwanie pyłów osiadłych.
Zagrożenie pożarowe wynika również z doraźnego stosowania tych substancji,
a zwłaszcza:
1. niewłaściwego przechowywania cieczy i gazów,
2. wylewania cieczy łatwo zapalnych po ich użyciu do kanalizacji ogólnej,
3. zmywania podłóg benzyną,
4. malowania lakierami wysoce rozcieńczonymi,
5. podgrzewania pasty do podłóg na otwartym ogniu,
6. mycia elementów urządzeń przy użyciu benzyny lub nafty,
7. podgrzewania smoły na otwartym ogniu bez należytego zabezpieczenia.
W zakresie przechowywania cieczy łatwo zapalnych Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)
zobowiązuje do przestrzegania następujących zasad:
1. wszystkie czynności związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obróbką, transportem lub
składowaniem materiałów należy wykonać zgodnie z warunkami ochrony ppoż. określonymi
w instrukcji technologiczno-ruchowej, lub zgodnie ze wskazaniami producenta,
2. materiały powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub
wybuchu w następstwie procesu składowania lub wzajemnego oddziaływania (tabela
wykluczeń),
3. ciecze o temp. zapłonu poniżej 55ºC należy przechowywać w pojemnikach z materiałów, co
najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej,
wyposażonych w szczelne zamknięcia,
4. w obiektach zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi nie należy przechowywać tych
materiałów w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek
schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogólnie dostępnych,
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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5. w budynkach produkcyjnych lub magazynowych ciecze palne o temperaturze zapłonu do 55ºC
powinny być przerabiane lub magazynowane na najwyższej kondygnacji,
6. sytuowanie w/w pomieszczeń w piwnicy jest zabronione,
7. przy stosowaniu cieczy łatwo zapalnych i gazów palnych w pomieszczeniu należy zapewnić
skuteczną wentylację,
8. przy przechowywaniu cieczy palnych o temperaturze zapłonu poniżej 550C w budynkach
zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi należy przestrzegać następujących normatywów:
9. w jednej strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi innej niż ZL IV
(budynki mieszkalne) oraz o przeznaczeniu innym niż handlowo-usługowe, dopuszcza się
przechowywanie do 10 dm3 cieczy o temperaturze zapłonu do 210C oraz do 50 dm3 cieczy o
temp. zapłonu 210C-550C, a w mieszkaniach odpowiednio 5 i 20 dm3 cieczy,
10. w pomieszczeniach usługowo - handlowych dopuszczalne jest przechowywanie cieczy palnych
o temperaturze zapłony do 550C w takiej ilości, aby obciążenie ogniowe stworzone przez te
ciecze nie przekroczyło 500 MJ/m2,
11. w pomieszczeniach handlowo - usługowych stanowiących odrębną strefę pożarowa dopuszcza
się przechowywanie większej ilości cieczy od określonych wyżej, pod warunkiem, że
pomieszczenia te spełniają wymagania budowlane i instalacyjne dotyczące obiektów
magazynowych
12. nie należy przechowywać cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 550C w pojemnikach,
urządzeniach i instalacjach nie przystosowanych do tego celu,
13. dopuszcza się w uzasadnionych technologicznie przypadkach stosowanie ramp gazowych,
zawierających do 10 butli z gazami technicznymi,
14. stanowiska gazów technicznych powinny być zabezpieczone przed możliwością nagrzania się
butli powyżej 350C,
15. przy eksploatacji aparatów zasilanych gazami technicznymi, poprzez przyłącza lub instalacje,
z butli albo z rozprężalni, należy bezwzględnie przestrzegać warunków bezpieczeństwa
podanych w instrukcjach technologiczno-ruchowych.
Przy eksploatacji urządzeń gazowych (używanych w budynku incydentalnie) należy
przestrzegać następujących zasad (użycie gazu, jako nośnika energii):
1. przy zapalaniu gazu najpierw zapalić zapałkę; w przypadku podejrzenia ulatniania się gazu nie
wolno posługiwać się ogniem otwartym oraz manipulować wyłącznikami odbiorników prądu
elektrycznego; należy zamknąć zawór odcinający dopływ gazu, przewietrzyć pomieszczenie i
powiadomić o awarii dostawcę gazu (konserwatora instalacji),
2. butle z propanem-butanem powinny znajdować się co najmniej 1.5 m od powierzchni
wypromieniowujących ciepło, oraz 1 m od osprzętu instalacji elektrycznej,
3. jeżeli w/w butle umieszczono w szafkach, szafki te powinny być wentylowane,
4. butle powinny być ustawione pionowo, zabezpieczone przed upadkiem, uderzeniem
i nagrzaniem powyżej 35C; przyłącza powinny być dobrze obsadzone i szczelne,
5. w jednym pomieszczeniu mogą być jednocześnie najwyżej dwie butle o ładunku do
11 kg, zasilające odrębne aparaty,
6. butle te nie powinny być użytkowane na kondygnacjach podziemnych lub
w miejscach zagłębionych poniżej poziomu terenu (dotyczy to również innych gazów
cięższych od powietrza),
7. wszelkie czynności konserwacyjno-naprawcze przy instalacjach i urządzeniach gazowych mogą
być wykonywane przez dostawcę gazu lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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Pożary powstałe od nie zgaszonych papierosów
Nie zgaszone papierosy stanowią źródło ognia o temperaturze od 250-800ºC. Niedopałek może
tlić się nawet do 12 min. Najbardziej podatne na zapalenie od niedopałków są materiały, których
temperatura zapalenia jest w granicach temperatury niedopałka a w szczególności:
1. gazy, ciecze łatwo zapalne i ich pary,
2. papier i wyroby z papieru,
3. materiały pochodzenia celulozowego,
4. tkaniny,
5. palne i wybuchowe pyły,
6. trociny i odpady z drewna.
W związku z powyższym bezwzględny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia
obowiązuje na terenie zakładu poza miejscami wyznaczonymi.
Zapobieganie pożarom przy aranżacji pomieszczeń
Przy aranżacji pomieszczeń należy zapewnić ogólne warunki bezpieczeństwa pożarowego,
bezpieczną ewakuację osób, prawidłowy stan instalacji i urządzeń oraz przestrzegać zasad
przechowywania i składowania materiałów palnych.
W szczególności:
1. zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń, w których może przebywać
więcej niż 50 osób lub których powierzchnia przekracza 300m2,
2. zapewnić szerokość drzwi dostosowana do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w
pomieszczeniu, zachowując wskaźnik 0,6 m na 100 osób, ale nie mniej niż 0,9 m na każde
drzwi,
3. zapewnić drzwi wyjściowe otwierające się na zewnątrz pomieszczenia, nie rozsuwane,
podnoszone lub obrotowe,
4. zapewnić wymaganą przepisami długość przejścia w pomieszczeniu, mierzoną od najdalszego
miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego z tego pomieszczenia,
5. zapewnić wymaganą przepisami długość dojścia ewakuacyjnego mierzoną od wyjścia
z pomieszczenia do wyjścia na zewnątrz budynku,
6. zapewnić stałe elementy wyposażenia oraz wystroju wnętrz z materiałów niepalnych lub co
najmniej trudno zapalnych,
7. zapewnić okładziny sufitowe lub sufity podwieszone z materiałów niepalnych lub niezapalnych,
nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia,
Inne miejscowe zagrożenia
Inne niż pożar zagrożenia praktycznie mogą powstać tylko w przypadku objęcia budynku strefą
zagrożenia w wypadku działań o charakterze dywersyjnym lub awarii zewnętrznej.

Ustalenia porządkowe
Na terenie obiektu zabrania się:
1. palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,
2. przechowywania cieczy palnych w pomieszczeniach do tego nie dostosowanych, o fakcie
przechowywania tych cieczy w danym pomieszczeniu musi być powiadomiona ochrona,
3. składowania materiałów (w szczególności palnych) i tarasowania nimi dróg ewakuacyjnych,
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4. składowania materiałów palnych z niezachowaniem wymaganej odległości od urządzeń
ogrzewczych,
5. gromadzenia odpadów palnych - należy je usuwać niezwłocznie po zakończeniu pracy,
6. tarasowania dostępu do sprzętu pożarniczego, wyłączników prądu i tablic rozdzielczych oraz
innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku,
7. używania sprzętu pożarniczego do celów nie związanych z ochrona ppoż.,
8. pozostawiania po pracy nie wyłączonych z gniazd sieciowych odbiorników energii elektrycznej,,
9. ustawiania elektrycznych urządzeń grzewczych w odległości mniejszej niż 0,5 m od materiałów
palnych, bez zastosowania izolatora termicznego zabezpieczającego przed zapaleniem się
podłoża,
10. posługiwania się dodatkowymi odbiornikami energii, w szczególności z otwartą spiralą grzejną
oraz bez wyłączników termicznych,
11. używania niezgodnie z instrukcją obsługi lub zasadami eksploatacji urządzeń elektrycznych,
naprawiania i przeróbek w/w urządzeń przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień
i kwalifikacji; wszelkie nieprawidłowości w pracy tych urządzeń należy zgłaszać swojemu
przełożonemu. Używanie urządzeń z wadami jest zabronione.
12. opuszczania pomieszczeń z pozostawionymi bez nadzoru odbiornikami energii elektrycznej (za
wyjątkiem urządzeń przewidzianych do pracy ciągłej lub urządzeń, których zasilanie wynika
z zastosowanej technologii),
13. wychodzenia z pomieszczeń bez sprawdzenia, czy nie zachodzi możliwość powstania pożaru
lub wybuchu,
14. wykonywania wszelkich czynności, które mogą spowodować pogorszenie stanu
bezpieczeństwa pożarowego w budynku lub przyczynić się do powstania lub rozprzestrzenienia
się pożaru.
Na terenie parkingu zabrania się;
1. parkowania poza wyznaczonymi miejscami postojowymi,
2. pozostawiania samochodu poza miejscem postojowym w sposób uniemożliwiający wyjazd
innym użytkownikom lub tarasowania dróg wewnętrznych w inny sposób,
3. wjazdu na parking pojazdem z nieszczelnym układem paliwowym,
4. pozostawiania nie uprzątniętych wycieków paliwa lub oleju (np. można zasypać je piaskiem lub
diatomitem, usunąć zanieczyszczony piasek z pomieszczenia w bezpieczne miejsce
i ponownie zasypać piaskiem;
5. uruchamiania silnika w przypadku stwierdzenia rozlania się paliwa,
6. palenia tytoniu i używania otwartego ognia,
7. przelewania paliwa, oraz napełniania zbiornika na terenie parkingu,
8. wykonywania czynności obsługowych i naprawczych na stanowisku postojowym i na terenie
całego parkingu,
9. składowania materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych oraz jakichkolwiek materiałów
w przejściach (przejazdach) między stanowiskami postojowymi.

Drogi rozprzestrzeniania się pożaru
Pożar w budynkach rozprzestrzeniał się będzie po stałych materiałach palnych, które stanowią
w przeważającej mierze papier, drewno oraz tworzywa sztuczne. Efektem powstania pożaru
w pierwszej fazie jest dym o charakterystycznym zapachu palonego drewna lub tworzyw sztucznych.
Już po kilku minutach od powstania pożaru w pomieszczeniu, wyczuwalna jest podwyższona
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temperatura na korytarzu. W drugiej fazie pożaru, gdy objęte jest nim całe pomieszczenie, jego
rozprzestrzenianie następuje przez okna, drzwi i ściany działowe. W przypadku, gdy drzwi do
pomieszczeń są otwarte lub spalone, rozgrzane gazy pożarowe wypełniają korytarz i drogą konwekcji,
przemieszczają się klatką schodową na wyższe kondygnacje. W wyniku penetracji rozgrzanych gazów
pożarowych następuje zapalenia się materiałów położonych dalej od źródła pożaru np. wyposażenia
korytarza. Temperatura pożaru może osiągnąć 6000C w miejscu bezpośredniego oddziaływania.
W miejscach odległych temperatura zależna jest od ciągu powietrza (jest ona wyższa przy stropach).
Temperatura ponad 2000C bez obecności płomieni powoduje zapalenia się materiałów drewnianych i
drewnopodobnych oraz topnienie tworzyw sztucznych w wydzieleniem palnych produktów rozkładu
termicznego. Wzrost temperatury i wypieranie powietrza przez dymy, powoduje zmniejszenie się
ilości tlenu. Zmniejszające się ilości tlenu i przejrzystość powietrza oraz wysoka temperatura
utrudniają działanie ludzi w akcji ratowniczej.
W warunkach pożaru następuje osłabienie lub zniszczenie konstrukcji budynku. Czas trwania
pożaru i jego niszczące działanie jest proporcjonalne do ilości materiałów palnych w tego typu
budynkach (500MJ/m2) pożar będzie trwał nie krócej niż 1 godz. Drogi ewakuacyjne (korytarze)
oddzielone są od pomieszczeń ścianami, które w warunkach pożaru, zapobiegają jego
rozprzestrzenianiu przynajmniej przez okres 30 minut. Stropy i mury nośne ulegają zniszczeniu po
czasie dłuższym niż zakładany czas trwania pożaru.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu
2.1. Charakterystyka ogólna
Huta ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. przy ul. Kasprowicza 132 w Warszawie jest zakładem
przemysłowo – produkcyjnym, na terenie którego znajdują się następujące obiekty:
1. Stalownia,
2. Walcownia,
3. Wykańczalnia
4. Oddział Przygotowania Złomu (ArcelorMittal Recykling Polska Sp. z o.o.)
5. Główna Podstacja Elektryczna,
6. WTP Stalownia
7. WTP Walcownia
8. Składowisko Złomu (gabaryty),
9. Firma Zarmen,
10. Kotłownia Veolia Industry Polska Sp z o.o
11. Tlenownia LINDE,
12. Biurowiec Administracji,
13. Budynek Socjalny Stalowni,
14. Budynek Działu Dystrybucji Wody i Mediów Gazowych,
15. Spedycja
16. Budynek Socjalny Walcowni
17. Magazyn Główny,
18. Magazyn Żelaza i Stali,
19. Magazyn Gazów Technicznych
20. Magazyn Materiałów Ogniotrwałych,
21. Magazyn Materiałów Ogniotrwałych „A”,
22. Magazyn Olejów i Smarów,
23. Magazyn Materiałów Sypkich,
24. Składowisko Wlewków,
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25. Stacja Redukcji Gazu.
Wyżej wymienione obiekty Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. podzielone są funkcjonalnie
i administracyjnie na poszczególnie Działy/Wydziały:
1. Dział Magazynów,
2. Dział Kolejowy,
3. Dział Elektryczny,
4. Dział Dystrybucji Wody i Mediów Gazowych,
5. Wydział Stalowni,
6. Wydział Walcowni
7. Wydział Wykańczalni
Ponadto na terenie Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. znajdują się także obiekty
użytkowane (dzierżawione, wynajmowane) przez firmy zewnętrzne.
Huta ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. wyposażona jest w:
1. sieć energetyczną (rozdzielnia 110kV, zasilana 4 liniami 110kV, sieć wewnętrzna średniego
napięcia obejmująca rozdzielnie 30kV i 6kV oraz połączenia kablowe). Energia elektryczna
wewnątrz zakładu przesyłana jest podziemnymi trasami kablowymi, którymi prowadzone są
przewody elektryczne do odpowiednich wydziałów. Na zewnątrz tunelu w wyznaczonych
punkach znajdują się wytwornice piany.
2. sieć wodociągową:
3. ujęcie powierzchniowe wody z Wisły do celów przemysłowych,
4. sieć wody pitnej i przeciwpożarowej zasilanej z sieci miejskiej MPWiK i własnej 2 studni wody
oligoceńskiej dla celów zasilania awaryjnego.
5. cztery zbiorniki przeciwpożarowe po 400m3 każdy, służące do poboru wody do zewnętrznego
gaszenia pożaru.
6. instalację wodociągową wewnętrzną przeciwpożarową w zależności od potrzeb na
poszczególnych wydziałach,
7. instalację na gaz,
8. instalację na tlen i azot głównie dla Stalowni,
9. instalację sprężonego powietrza,
10. instalację na parę wodną (technologiczną) służącą do podgrzewania, roztworów i olejów, wody
do celów socjalnych i centralnego ogrzewania oraz do procesu próżniowego odgazowania stali
(VD),
11. estakady tworzące sieć dystrybucji nadziemnej (gaz ziemny, para wodna, azot, tlen, powietrze
itp.),
12. zbiornik z ciekłym azotem i parownicą do awaryjnego zasilania sieci azotu,
13. zbiornik z ciekłym argonem i parownicą do zasilania sieci argonu dla stalowni.
2.2. Charakterystyka pożarowa
Obiekty występujące na terenie Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. zbudowane są
z materiałów niepalnych. Hale produkcyjne stanowią obiekty jednokondygnacyjne lub
dwukondygnacyjne. Budynki biurowe jedno, dwu lub trzykondygnacyjne. Wszystkie obiekty na terenie
Huty są budynkami wolnostojącymi.
Hale produkcyjne zalicza się do obiektów kategorii PM (produkcyjno– magazynowe).
Maksymalnie obciążenie ogniowe w halach produkcyjnych w strefach pożarowych wynosi
do 500 MJ/m2. Budynki administracyjno- socjalne zaliczone do są kategorii ZL III (budynki użyteczności
publicznej) zagrożenia ludzi. Warunki ewakuacji oraz wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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i gaśnice, opisane są w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego poszczególnych Wydziałów HUTY.
Dojazd pożarowy dla przedmiotowych obiektów zapewnia sieć dróg wewnętrznych na terenie Huty
ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią
hydranty zewnętrzne usytuowane na wewnętrznej sieci wodociągowej Huty ArcelorMittal Warszawa
Sp. z o.o. Dodatkowo istnieją cztery zbiorniki przeciwpożarowe po 400m3 wody każdy. Na terenie Huty
znajdują się również materiały niebezpieczne pożarowo. Ilość oraz rodzaj przechowywanych
materiałów stale się zmienia, w zależności od zapotrzebowania w procesie produkcyjnym.
Szczegółowe dane dotyczące ww. materiałów zamieszczone są w kartach charakterystyk, które
znajdują się na dysku B (dostępnym dla pracowników całej Huty) oraz w magazynie centralnym.
Skrócone karty charakterystyki dostępne są na stanowisku pracy a także na dysku B (dostępnym dla
całej Huty). Aktualizacje skróconych kart na dysku B przeprowadzane są przez Dział BHP.
Cały teren Huty podłączony jest do jednej (własnej) sieci elektro-energetycznej. W przypadku
konieczności prowadzenia działań gaśniczych, wyłącznie prądu w poszczególnych budynkach bądź
sektorach Huty następuje z głównej podstacji elektrycznej, po uprzednim poinformowaniu

3. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym

Prace niebezpieczne pożarowo to prace, których prowadzenie może powodować bezpośrednie
niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu. Prace niebezpieczne pożarowo, prowadzone poza
wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem, jak prace remontowo – budowlane związane z użyciem
otwartego ognia, prowadzone wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach, a także wszelkie
prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem należy prowadzić
w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. Wzory dokumentów związanych
z przeprowadzeniem prac pożarowo niebezpiecznych znajdują się w Instrukcji IP-BHP-002.
W oparciu o zapisy Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w
sprawie
ochrony przeciwpożarowej
budynków, innych
obiektów
budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.), wprowadza się instrukcję zabezpieczenia
prac niebezpiecznych pod względem pożarowym ujętą w niniejszym rozdziale.
1. Niniejsza instrukcja ma na celu określenie obowiązków i odpowiedzialności pracowników za
zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod
względem pożarowym oraz o kreślenie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac,
o których mowa w pkt 2.
2. Pod pojęciem prac pożarowo-niebezpiecznych należy rozumieć wszelkie prace,
nieprzewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonymi do tego celu
miejscami, jak:
a. prace remontowo-budowlane związane z użyciem ognia otwartego prowadzone
wewnątrz
b. obiektu i na przyległym do niego terenie, na których występują materiały palne,
c. prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów palnych i wybuchowych,
d. wszelkie prace remontowo-budowlane prowadzone w strefach zagrożonych
wybuchem,
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Do prac takich należy zaliczyć w szczególności:
A. Prace z otwartym ogniem, podczas których występuje iskrzenie lub nagrzewanie, np.:
1. spawanie, cięcie gazowe i elektryczne,
2. podgrzewanie instalacji, urządzeń i zaworów z substancjami palnymi,
3. podgrzewanie lepiku, smoły itp.
4. rozniecanie ognisk,
5. używanie materiałów pirotechnicznych.
B. Prace związane ze stosowaniem gazów, cieczy i pyłów, przy których mogą powstać mieszaniny wybuchowe:
1. przygotowanie do stosowania gazów, pyłów i cieczy,
2. stosowanie tych pyłów i cieczy do malowania, lakierowania,
3. klejenia, mycia, nasycania,
4. suszenie substancji palnych,
5. usuwania pozostałości tych substancji ze stanowisk pracy.

3. Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący
bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem
pożarowym, pracownicy nadzorujący przebieg tych prac oraz użytkownicy obiektu
(pomieszczeń, terenu), gdzie prace są prowadzone.
4. Postanowienia instrukcji obowiązują także wszystkich pracowników przedsiębiorstw
i firm zewnętrznych (osób prawnych i fizycznych) wykonujących prace niebezpieczne pod
względem pożarowym na terenie obiektu.
5. Obowiązek zapoznania pracowników z treścią instrukcji należy do Kierowników komórek
organizacyjnych lub przełożonych, zatrudniających tych pracowników. Obowiązek zapoznania
z treścią instrukcji pracowników przedsiębiorstw i firm zewnętrznych należy do
Administratora, zawierającego umowy - nadzorujących realizacje umów w zakresie, których
przewidziane są do wykonywania prace niebezpieczne pod względem pożarowym.
Postanowienia niniejszej instrukcji powinny stanowić integralną część umów dotyczących
realizacji w/w prac.
6. Postanowienia zawarte w instrukcji nie naruszają przepisów szczegółowych, dotyczących
ochrony przeciwpożarowej oraz innych przepisów i aktów normatywnych.
1.
Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym zlecający oraz
wykonawca są zobowiązani:
a. ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym będą wykonywane prac niebezpiecznych
pod względem pożarowym,
b. ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu,
c. wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenia miejsca pracy, za przebieg oraz
zabezpieczenia miejsca po zakończeniu pracy,
d. wydać zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo wg załącznika zgodnie
z instrukcją IP-BHP-002.
2.
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy przestrzegać
następujących zasad:
a. wszelkie materiały palne występujące w miejscu występowania prac oraz w rejonach
przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku i znajdujących się w nim
instalacji technicznych należy zabezpieczyć przed zapaleniem,
b. prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach, i urządzeniach zagrożonych wybuchem
lub w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem
łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów,
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c. mogą być prowadzone wyłącznie wtedy, gdy stężenie par lub gazów w mieszaninie
z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekroczy l0% ich dolnej granicy
wybuchowości,
d. w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt gaśniczy umożliwiający
likwidację wszelkich źródeł pożaru.
3.
Do przestrzegania postanowień instrukcji zobowiązani są wszyscy pracownicy uczestniczący
bezpośrednio lub pośrednio w wykonywaniu prac pożarowo - niebezpiecznych, pracownicy
nadzorujący przebieg tych prac oraz użytkownicy obiektu, gdzie prace są prowadzone.
4.
Wytyczne zabezpieczenia prac pożarowo - niebezpiecznych:
a. Przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo polega na:
−
usunięciu z pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace wszelkich palnych
materiałów,
−
odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich
przedmiotów palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,
−
zabezpieczeniu np. przed działaniem odprysków spawalniczych wszelkich materiałów
i urządzeń palnych, których usunięcie na bezpieczną odległość nie jest możliwe, przez
osłonięcie ich np. arkuszami blachy, płytami gipsowymi,
−
sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub
przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków
spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,
−
uszczelnieniu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp., znajdujących się w pobliżu miejsca
prowadzenia prac,
−
zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami mechanicznymi
kabli, przewodów elektrycznych, gazowych oraz instalacyjnych z palną izolacją o ile
znajdują się w zasięgu zagrożenia spowodowanego pracami pożarowo niebezpiecznymi,
−
sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia prac
malarskich lub innych przy użyciu substancji łatwo zapalnych,
−
przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.: napełnionych wodą metalowych
pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp., materiałów
osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac oraz gaśnic,
−
zapewnieniu stałej drożności przejść i wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac
pożarowo - niebezpiecznych.
b. Przy wykonywaniu prac pożarowo - niebezpiecznych przy użyciu cieczy, gazów i pyłów
mogących tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać
następujących zasad:
−
na stanowiskach pracy mogą znajdować się stosowane tam ciecze, gazy i pyły palne
w ilości niezbędnej do prowadzenia prac, z zapasem umożliwiającym utrzymanie
ciągłości pracy danej zmiany,
−
zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany
w niepalnych (lub innych dopuszczonych), szczelnych opakowaniach,
−
pozostawianie opróżnionych opakowań na stanowisku pracy jest zabronione,
−
po zakończeniu prac wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie zamknąć
lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich
substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe,
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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−

ciecze, gazy i pyły oraz ich pozostałości nie powinny zalegać na urządzeniach
stanowiska, w przewodach wentylacyjnych i na podłożu,
−
prace niebezpieczne pożarowo w pomieszczeniach (urządzeniach) zagrożonych
wybuchem, lub pomieszczeniach, w których wcześniej wykonano inne prace związane
z użyciem łatwopalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone wyłącznie
wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w pomieszczeniu nie przekracza 10% ich
dolnej granicy wybuchowości.
c. Miejsce wykonywania prac pożarowo - niebezpiecznych należy wyposażyć w podręczny
sprzęt gaśniczy w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru,
d. Po zakończeniu prac pożarowo - niebezpiecznych w budynku, pomieszczeniach oraz
w pomieszczeniach sąsiednich należy przeprowadzić dokładną kontrolę, mającą na celu
stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząstek w rejonie prowadzenia
prac, czy nie występują jakiekolwiek objawy pożaru oraz czy sprzęt (np. spawalniczy) został
zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania i należycie zabezpieczony przed dostępem
osób postronnych.
e. Prace pożarowo - niebezpieczne powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego
upoważnione, posiadające wymagane kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonania prac
powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru.
f. Butle ze sprężonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie
wykonywania prac i pod stałym nadzorem.
g. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokości, butli z gazem palnym nie
należy ustawiać w rejonie bezpośredniego oddziaływania spadających rozprysków
spawalniczych.
5.
Obowiązki osób związanych z pracami niebezpiecznymi pod względem pożarowym.
Kierownicy poszczególnych Wydziałów Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. lub osoby przez
nich upoważnione do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac pożarowo - niebezpiecznych,
powinni w szczególności:
a. znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych
przepisów przez podległych pracowników,
b. dopilnować, aby przed przystąpieniem do prac pożarowo - niebezpiecznych wykonane
zostały wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia obiektu, lub stanowisk, przewidziane
w protokole zabezpieczenia prac lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,
c. sprawdzać zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo
oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastowe usunięcie stwierdzonych
niedociągnięć,
d. wstrzymywać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo
powstania pożaru, do czasu usunięcia występujących nieprawidłowości,
e. brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub terenu po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych,
6.
Obowiązki wykonawców prac niebezpiecznymi pod względem pożarowym.
Do obowiązków wykonawcy prac pożarowo - niebezpiecznych należy w szczególności:
a. sprawdzenie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne i należycie zabezpieczone przed
możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzenienia pożaru,
b. ścisłe przestrzeganie zaleceń zawartych w protokole i zezwoleniu na prowadzenie prac,
c. znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz
zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,
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d. sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy zostały wykonane wszystkie
zabezpieczenia przewidziane dla danego rodzaju prac pożarowo - niebezpiecznych,
e. ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia danego
rodzaju prac niebezpiecznych,
f. sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone
w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,
g. rozpoczynanie prac pożarowo - niebezpiecznych tylko po otrzymaniu pisemnego
zezwolenia, względnie na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego kierującego
tokiem pracy,
h. poinstruowanie pomocników o wymaganiach przeciwpożarowych obowiązujących dla
wykonywanego rodzaju prac pożarowo -niebezpiecznych,
i. przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunków umożliwiających
powstanie i rozprzestrzenianie pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu,
j. meldowanie bezpośredniemu przełożonemu o zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych oraz informowanie o ewentualnych faktach zainicjowania ognia
ugaszonego w czasie wykonywania prac czynności niebezpiecznych pożarowo,
k. dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w celu
stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac pożarowo - niebezpiecznych nie zainicjowano
pożaru,
l. wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach
związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności pożarowo niebezpiecznych.
3.1. Przykłady zabezpieczenia prac niebezpiecznymi pod względem pożarowym
Rysunek nr 1. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. Przykład 1.

Palne materiały, których usunięcie poza zasięg rozprysków spawalniczych jest niemożliwe, osłania się w sposób
gwarantujący bezpieczeństwo:
l - ekran z blachy, 2 - koc z włókna szklanego,
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Rysunek nr 2. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. Przykład 2.

Spawane przewody, części maszyn i urządzeń oraz elementy konstrukcji budowlanych stykające się z materiałami palnymi
lub przebiegające w pobliżu nich należy skutecznie chłodzić : l - przewód doprowadzający wodę, 2 - zwoje sznura , 3 - koc z
włókna szklanego.
Rysunek nr 3. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. Przykład 3.

Wszelkie otwory i szczeliny prowadzące do sąsiednich pomieszczeń i pozostające w zasięgu rozprysków spawalniczych
powinny być uszczelnione za pomocą niepalnego materiału -1.
Rysunek nr 4. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. Przykład 4.

Z izolowanych rurociągów, na których prowadzi się prace spawalnicze, należy usunąć izolację cieplną na odcinku
gwarantującym bezpieczeństwo, a w razie potrzeby (izolacja łatwo palna) chłodzić skutecznie np. sposobem pokazanym
na rysunku: 1 - przewody doprowadzające wodę, 2 - zwoje sznura.
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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Rysunek nr 5. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. Przykład 5.

Elementy instalacji rozgrzewające się przy spawaniu bezpośrednio od płomienia lub na drodze przewodnictwa cieplnego,
stykające się z materiałami palnymi, należy zdemontować lub skutecznie chłodzi:
l - palna ścianka, 2 - niepalna wykładzina, 3 - haki podtrzymujące instalację.

Rysunek nr 6. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. Przykład 6.

Sposób prawidłowego spawania metalowego elementu konstrukcji przechodzącego przez element drewniany:1 - drewniany
element, 2 - szczeliwo, 3 – koc z włókna szklanego.

Rysunek nr 7. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. Przykład 7.

Cięte lub spawane pojemniki, mogące zawierać gazy lub pary cieczy palnych, należy przed przystąpieniem do prac wypełnić
gazem obojętnym, np. gazami spalinowymi z silnika samochodowego, podawanymi przez łapaczkę iskier:
l - łapaczka iskier, 2 - woda, 3 - przewód doprowadzający gazy do wnętrza pojemnika.
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Rysunek nr 8. Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych. Przykład 8.

Niewielkie pojemniki, mogące zawierać palne gazy lub pary cieczy palnych, zabezpiecza się skutecznie przed zapaleniem
lub wybuchem napełniając je wodą.

4. Wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby
poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr
109 poz. 713), urządzania przeciwpożarowe i gaśnicze powinny być poddawane przeglądom
technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach
dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno– ruchowej oraz
w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
Obowiązek utrzymania w stanie technicznej sprawności ww. instalacji i urządzeń technicznych
spoczywa na Właścicielu budynków lub na kierownikach poszczególnych Wydziałów Huty
ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. lub firmy świadczącej usługi w w/w zakresie, w ramach podpisanych
umów.
Tabela nr 1. Czasookresy przeglądów sprzętu i instalacji.
L.p.

System

1

Drzwi
przeciwpożarowe

2
3

Bramy
przeciwpożarowe
Bramy przesuwne /
rozsuwane

4

Bramy kurtynowe E30

5

Bramy rozwierane EI60

6

Bramy segmentowe
EI60

7

Zestaw hydroforowy
(hydranty)

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

Podstawa
prawna
Rozp. 1) §
3 ust. 3
Rozp. 1) §
3 ust. 3
Rozp. 1) §
3 ust. 3
Rozp. 1) §
3 ust. 3
Rozp. 1) §
3 ust. 3
Rozp. 1) §
3 ust. 3

Rozp. 1) §
3 ust. 3

Podstawa
Częstotliwość
techniczna
przeglądów
DTR producenta /
Przegląd – raz do
instrukcja
roku
Bramy przeciwpożarowe
DTR producenta /
Przegląd – raz do
instrukcja
roku 2)
DTR producenta /
Przegląd – raz do
instrukcja
roku 2)
DTR producenta /
Przegląd – raz do
instrukcja
roku 2)
DTR producenta /
Przegląd – raz do
instrukcja
roku 2)
DTR producenta /
Przegląd – raz do
instrukcja
roku 2)
Zestaw hydroforowy
Norma PN-EN
671-3 Stałe
urządzenia
gaśnicze –
Hydranty
wewnętrzne.

Przegląd – raz do
roku 2)

Częstotliwość
konserwacji

Zakres przeglądu/konserwacji
DTR producenta / instrukcja

DTR producenta / instrukcja
DTR producenta / instrukcja
DTR producenta / instrukcja
DTR producenta / instrukcja
DTR producenta / instrukcja

Raz w miesiącu

Sprawdzenie wydajności
hydrantów zgodnie z normą
PN-EN 671przy poborze 2
hydrantów jednocześnie
Konserwacja zestawu
hydrantowego zgodnie z DTR
producenta / Instrukcja
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Instalacja tryskaczowa

8

9
10
11
12

13

14

Instalacja tryskaczowa

Instalacja oddymiania
mechanicznego
Wentylatory
napowietrzające
Wentylatory
oddymiające
Wentylacja
strumieniowa
System zapobiegania
zadymieniu klatek
schodowych i wind
pożarowych
Klapy
przeciwpożarowe
wentylacji bytowej i
pożarowej

Rozp. 1) §
3 ust. 3

Rozp. 1) §
3 ust. 3
Rozp. 1) §
3 ust. 3
Rozp. 1) §
3 ust. 3
Rozp. 1) §
3 ust. 3
Rozp. 1) §
3 ust. 3

PN-EN
12845/A2:2009
Stałe urządzenie
gaśnicze.
Automatyczne
urządzenia
tryskaczowe.
Projektowanie,
instalowanie i
konserwacja

Przegląd – raz do
roku 2)

Kontrola
tygodniowa
Kontrola
miesięczna
Kontrola
kwartalna
Kontrola
półroczna
Kontrola roczna
Kontrola 3-letnia
Kontrola 12,5letnia
Kontrola 15
letnia

Wentylacja pożarowa
Przegląd – raz do
roku 2)
Przegląd – raz do
roku 2)
Przegląd – raz do
roku 2)
Przegląd – raz do
roku 2)
PN-EN 12101-6

Rozp. 1) §
3 ust. 3

DTR producenta / instrukcja

DTR producenta / instrukcja
DTR producenta / instrukcja
DTR producenta / instrukcja
DTR producenta / instrukcja

Przegląd – raz do
roku 2)

DTR producenta / instrukcja

Przegląd – raz do
roku 2)

DTR producenta / instrukcja

15

Systemu sygnalizacji
alarmu pożaru

Rozp. 1) §
3 ust. 3

CEN/TS 54/16

Przegląd – raz do
roku 2)

16

Instalacji dźwiękowego
systemu
ostrzegawczego

Rozp. 1) §
3 ust. 3

PN-EN 60849

Przegląd – raz do
roku 2)

Rozp. 1) §
3 ust. 3

PN-EN 15004
Stałe urządzenia
gaśnicze -Urządzenia
gaśnicze
gazowe

System oświetlenia
awaryjnego

Rozp. 1) §
3 ust. 3

PN-EN
50172:2005
PN-EN 1838 –
natężenie
oświetlenia

Dźwigi pożarowe

Rozp. 1) §
3 ust. 3

Kontrola
codzienna
Kontrola
miesięczna
Kontrola
kwartalna
Kontrola
codzienna
Kontrola
miesięczna
Kontrola
kwartalna

DTR producenta / instrukcja

DTR producenta / instrukcja

Systemu gaszenia gazem

17

SYSTEM GASZENIA
GAZEM

Przegląd – raz do
roku 2)

DTR producenta / instrukcja

Oświetlenie

18

19

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

Przegląd – raz do
roku 2)
Windy
Przegląd – raz do
roku 2)

Raz na 5 lat

DTR producenta / instrukcja

Raz w miesiącu

DTR producenta / instrukcja
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1)

ROZPORZNDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. (z późniejszymi
zmianami) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
„§ 3. 1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym pod względem
ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do
ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość
ich działania.
2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w
sposób zgodny z instrukcja ustalona przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.”
2)
Wykonanie przeglądu rocznego potwierdzone protokołem czynności serwisowych, elementem składowym przeglądu
serwisowego rocznego są czynności konserwacyjne z kontroli krótkoterminowych (tygodniowe, miesięczne, kwartalne,
półroczne)
UWAGA!!!
Urządzenia przeciwpożarowe winny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z
zasadami określonymi w Polskich Normach, Normach VDs oraz dokumentacji techniczno- ruchowej i instrukcjach obsługi
oraz instrukcjach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

5. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia

Zgodnie z Art. 9. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej z póz. zm.)
każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony
przeciwpożarowej bądź policję.
1. W przypadku powstania Pożaru.
W przypadku powstania pożaru na terenie obiektu wszyscy pracownicy są zobowiązani:
a. zadzwonić na numer alarmowy 8888 (z telefonu stacjonarnego) lub na 22 835 8888 (z
telefonu komórkowego).
b. przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym,
c. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
d. wykonać wszystkie polecenia kierującego działaniami ratowniczymi.
2. Innego miejscowego zagrożenia.
W przypadku wystąpienia innego miejscowego zagrożenia stwarzającego zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzi wszyscy pracownicy są zobowiązani:
a. zadzwonić na numer alarmowy 8888 (z telefonu stacjonarnego) lub na 22 835 8888 (z
telefonu komórkowego).
b. przeciwdziałać rozszerzaniu się zagrożenia,
c. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym,
d. bezwzględnie dostosować się do poleceń określonych w treści komunikatu.

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po dacie wydruku.
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5.1. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru


ALARMOWANIE
Na terenie Huty obowiązuje jeden numer alarmowy 88-88. Każdy kto dzwoni pod ten numer
łączy się z dowódcą zmiany ochrony. Osoba pełniąca funkcję dowódcy zmiany ochrony decyduje o
zadysponowaniu odpowiednich służb. Wobec powyższego, dzwoniąc pod numer alarmowy 88-88
zawsze należy podawać krótki i konkretny opis zaistniałej sytuacji.
Uwaga!!!
W przypadku powstania zdarzenia na terenie HUTY ARCELORMITTAL należy postępować WG procedur
opracowanych w instrukcji IP-BHP-019:

„ POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH”
SPOSÓB ALARMOWANIA
1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze, obowiązany jest zachować spokój
i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
a. Dowódcę zmiany ochrony; tel. 88-88 z AM W, z komórki 22 835 88 88,
b. Osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru, narażone na jego skutki.
2. Alarmowanie straży pożarnej oraz innych służb przeprowadza dowódca zmiany ochrony
w zależności od otrzymanego zgłoszenia.
3. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną dowódca zmiany ochrony powinien wyraźnie podać:
a. gdzie się pali - dokładny adres obiektu i jego nazwę,
b. co się pali - instalacja elektryczna, zaplecze socjalne, urządzenia techniczne, itp.:
c. czy istnieje zagrożenie życia ludzi, czy w rejonie objętym pożarem lub w bezpośrednim
sąsiedztwie znajdują się materiały łatwo-zapalne lub wybuchowe itp.,
d. numer telefonu, z którego się dzwoni, swoje imię i nazwisko.
AKCJA RATOWNICZO - GAŚNICZA
1. Równolegle z alarmowaniem straży pożarnej należy przystąpić do akcji ratowniczo - gaśniczej
przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, znajdującego się w pobliżu.
2. Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej, kierowanie działaniem ratowniczym sprawuje
obecna na miejscu osoba, wyznaczona do przeprowadzenia ewakuacji w poszczególnych
obiektach Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. (Tabela nr 6).
3. Każda osoba biorąca udział w akcji ratowniczo - gaśniczej powinna:
A. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PRZYSTĄPIĆ DO RATOWANIA LUDZI, PRZEPROWADZAJĄC
EWAKUACJĘ Z ZAGROŻONEGO REJONU,
a. wyłączyć dopływ prądu elektrycznego i gazu do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą
instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem),
b. usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały
palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenne urządzenia i maszyny oraz ważne dokumenty,
nośniki informacji
c. wyłączyć wentylację ogólną oraz pozamykać drzwi oddzielające pomieszczenia objęte
pożarem od pomieszczeń sąsiednich.
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po dacie wydruku.
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ZABEZPIECZENIE POGORZELISKA
Osoby odpowiedzialne za poszczególne obiekty Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
przy ul. Kasprowicza 132 w Warszawie są odpowiedzialni za:
a. zabezpieczenie miejsca pożaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu
zapobieżenia powstaniu pożaru wtórnego,
b. przystąpienie do uporządkowania pogorzeliska po zakończeniu działalności komisji
powołanej dla ustalenia okoliczności i przyczyn powstania i rozprzestrzenienia się pożaru.
UWAGA
W celu dostarczenia przybyłym jednostkom Straży Pożarnej informacji o wyłącznikach mediów,
których obieg może stwarzających zagrożenie podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej,
opracowano wykaz głównych wyłączników odcinających media na terenie Huty ArcelorMittal
Warszawa Sp. z o.o. (Tabela nr 2).

5.1.1. Wykaz głównych wyłączników
Tabela nr 2. Wykaz głównych wyłączników odcinających media
w Hucie ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
Wydział/
Dział

Urządzenie/
zespół urządzeń/
instalacja
budynek/
część budynku

Rodzaj
odłączanych
mediów

Lokalizacja wyłącznika

Uwagi

Osoba posiadająca informację o
lokalizacji wyłącznika + nr
telefonu

wyłącznik energii
elektrycznej,
którego
zastosowanie
powoduje również
odcięcie innych
mediów

Koordynator ds. Bezpieczeństwa
i Ochrony,
tel. 728 457 934 lub 80-39

Administracja

Biurowiec A

energia
elektryczna,
woda

Podstacja nr 6/ stacja
sprężarek – piwnica lewe
skrzydło

Administracja

Budynek Ochrony

energia
elektryczna

Pomieszczenie tablica
rozdzielcza

dowódca zmiany ochrony
tel. 80 -33

Magazyn
Główny

Magazyn Części
Zamiennych Strona
A

energia
elektryczna,
woda

Parter, przy schodach na
piętro .Woda w części B

lider 604 213 230, 82-88
magazynier 8558, 8062, 8353,
8131

Magazyn
Główny

Magazyn Części
Zamiennych Strona
B

energia
elektryczna,
woda

Magazyn
Główny

Magazyn Wyrobów
Hutniczych

energia
elektryczna,
woda

Magazyn
Główny

Magazyn
żelazostopów i
mat. sypkich

energia
elektryczna,
woda

Magazyn
Główny

Magazyn
Materiałów
Ogniotrwałych

energia
elektryczna,
woda

Magazyn
Główny

Magazyn Olejów i
Smarów

energia
elektryczna,
woda

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

Na ścianie po przeciwnej
stronie głównego wejścia.
Woda w ostatnim
pomieszczeniu na parterze
od strony Młocin
Ściana po lewej stronie na
środku hali. Woda w WC pod
umywalką za szatnią po
lewej stronie
Ściana po lewej stronie na
środku hali. Woda w WC.
Brama główna ściana po
prawej. Woda w szatni pod
umywalką.
Ściana na wprost wejścia po
lewej stronie, Woda w
ostatnim pomieszczeniu po
prawej stronie

lider 604 213 230, 82-88
magazynier 8558, 8062, 8353,
8131

lider 604 213 230, 82-88.
magazynier 8916, 8199
lider 604 213 230, 8288.
magazynier 8497,8581
lider 604 213 230, 8288.
magazynier 8358,8521
lider 604 213 230, 8288.
magazynier 8358,8521

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po dacie wydruku.
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Magazyn
Główny

Magazyn Gazów

energia
elektryczna,
woda

Brak instalacji elektrycznej i
wodnej

lider 604 213 230, 82-88.
magazynier 8916,8199
Główny wyłącznik
energii
elektrycznej,
odcina prąd w
całym budynku
Główny zawór
odcinający parę w
całym budynku

Kolejowy - UR

Hala napraw
taboru kolejowego

energia
elektryczna

Rozdzielnia NN pod
schodami na suwnice

Kolejowy - UR

Hala napraw
taboru kolejowego

para grzewcza

Pomieszczenie nr. 5

Kolejowy - UR

Hala napraw
taboru kolejowego

woda

Magazyn podręczny,
pomieszczenie nr 6

Kolejowy

Magazynek
podręczny smarów
i olei

energia
elektryczna

Rozdzielnia na składowisku
wlewków przy słupie nr 2

Kolejowy

Budynek
administracyjnosocjalny

energia
elektryczna

Rozdzielnia elektryczna na
klatce schodowej przy
wejściu do piwnicy

Kolejowy

Budynek
administracyjnosocjalny

woda, para
grzewcza

Węzeł cieplny, poziom -1 w
piwnicy

Kolejowy

Budynek stacji
Radiowo

energia
elektryczna

Parter - szafa
bezpiecznikowa

Kolejowy

Budynek stacji
Radiowo

woda

Piwnica, pomie4szczenie po
lewej stronie budynku

Główny zawór
odcinający wodę
w całym budynku

Zmianowi dyżurni ruchu manewrowi
tel. 606 669 750,
tel 8852, prefix 50024

Kolejowy

Nastawnia
dysponująca na
terenie stacji
Radiowo

energia
elektryczna

Pomieszczenie przy wejściu
do piwnicy - tablica
rozdzielcza

Główny wyłącznik
energi
elektrycznej,
odcina prąd w
całym budynku

Zmianowi dyżurni ruchu manewrowi
tel. 606 669 750,
tel 8852, prefix 50024

Kolejowy

Nastawnia
dysponująca na
terenie stacji
Radiowo

woda

Piwnica, pomieszczenie po
prawej stronie budynku

Główny zawór
odcinający wodę
w całym budynku

Zmianowi dyżurni ruchu manewrowi
tel. 606 669 750,
tel 8852, prefix 50024

wyłączenie
wszystkiego w
całej hucie

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

wyłączenie
wszystkiego w
całej hucie

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

PUREE

rozdzielnia 110 kV

energia
elektryczna

PUREE

budynek rozdzielni
6 kV na GPE

energia
elektryczna

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

rozdzielnia 110 kV pole linii
ZPM, rozdzielnia 110 kV pole
linii Mościska, rozdzielnia
110 kV pole linii Łomianki,
rozdzielnia 110 kV pole linii
Żerań
rozdzielnia 110 kV pole
transformatora T1,
rozdzielnia 110 kV pole
transformatora T2,
rozdzielnia 110 kV pole
transformatora T3

Główny zawór
odcinający wodę
w całym budynku
Główny wyłącznik
energii
elektrycznej,
odcina prąd w
całym budynku
Główny wyłącznik
energii
elektrycznej,
odcina prąd w
całym budynku
Główne zawory
odcinające wodę
oraz parę
grzewczą w całym
budynku
Główny wyłącznik
energi
elektrycznej,
odcina prąd w
całym budynku

lider mechanik UR
tel. 606 423 150 lub 87 52

lider mechanik UR
tel. 606 423 150 lub 87 52
lider mechanik UR
tel. 606 423 150 lub 87 52

lider mechanik UR
tel. 606 423 150 lub 87 52

Zmianowi dyżurni ruchu manewrowi
tel. 606 669 750,
tel 8852, prefix 50024
Zmianowi dyżurni ruchu manewrowi
tel. 606 669 750,
tel 8852, prefix 50024
Zmianowi dyżurni ruchu manewrowi
tel. 606 669 750,
tel 8852, prefix 50024

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po dacie wydruku.
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PUREE

budynek rozdzielni
30 kV na GPE

energia
elektryczna

rozdzielnia 110 kV pole
transformatora T7, GPE
rozdzielnia 6 kV
pole nr 21

PUREE

warsztat WNT na
GPE

energia
elektryczna

nastawnia GPE, rozdzielnia
0,4 kV potrzeb własnych

BOT

budynek TE

energia
elektryczna

PUREA

pompownia I
poziomu

energia
elektryczna

PUREA

pompownia II
poziomu

energia
elektryczna

PUREA

pompownia wód
brudnych

energia
elektryczna

PUREA

pompownia wód
zużytych

energia
elektryczna

GPE rozdzielnia 6 kV pole nr
22, GPE rozdzielnia 6 kV pole
nr 29

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

PUREA

pompownia wody
pitnej

energia
elektryczna

podstacja P5L rozdzielnia 0,4
kV

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

PUREA

pompownia
obróbek cieplnych

energia
elektryczna

walcownia P48 rozdzielnia
0,4 kV

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

PUREA

studnia głębinowa
przy P60

energia
elektryczna

hala Ciągami rozdzielnia
siłowa 0,4 kV RS7A

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

PUREA

studnia głębinowa
przy P47

energia
elektryczna

pompownia obróbek
cieplnych
ozdzielnia 0,4 kV

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

PUREA

stacja redukcyjna
gazu

energia
elektryczna

podstacja PHD rozdzielnia
0,4 kV
pole nr 29

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

PUREA

stacja redukcyjna
tlenu

energia
elektryczna

nastawnia GPE, rozdzielnia
0,4 kV potrzeb własnych

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03. 83-06

PUREA

stacja sprężarek

energia
elektryczna

P35

stalownia

energia
elektryczna

P35

WTP

energia
elektryczna

P35

FTP

energia
elektryczna

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

wyłączenie pieca
EAF i LF

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

rozdzielnia 0,4 kV potrzeb
własnych na Stacji Sprężarek
pole nr 1
GPE rozdzielnia 6 kV pole nr
19, podstacja P14 rozdzielnia
6 kV
pole nr 24
GPE rozdzielnia 6 kV pole nr
5, GPE rozdzielnia 6 kV pole
nr 12, podstacja P2
rozdzielnia 6 kV pole nr 6
GPE rozdzielnia 6 kV pole nr
22, GPE rozdzielnia 6 kV pole
nr 29

GPE rozdzielnia 6 kV pole nr
13, GPE rozdzielnia 6 kV pole
nr 14, GPE rozdzielnia 6 kV
pole nr 44
GPE rozdzielnia 6 kV pole nr
9, GPE rozdzielnia 6 kV pole
nr 10
podstacja P14 rozdzielnia 6
kV pole nr 27, podstacja
P14D rozdz. 0,4 kV pole nr
10, podstacja PHD rozdz. 0,4
kV pole nr 27
podstacja P14 rozdzielnia 6
kV pole nr 8

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06
Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06
Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

wyłączenie
biurowca A

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06
Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

postój Stalowni

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

postój Stalowni

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
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P35

kafar

energia
elektryczna

podstacja P2 rozdzielnia 6 kV
pole nr 7

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

P20

walcownia P20

energia
elektryczna

GPE rozdzielnia 20 kV pole
nr 4, podstacja P5C
rozdzielnia 0,4 kV pole nr 15

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

wydział
kolejowy

stacja kolejowa
Radiowo

energia
elektryczna

podstacja P4B rozdzielnia 6
kV pole nr 11

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

wydział
kolejowy

wydział kolejowy

energia
elektryczna

podstacja P5K rozdzielnia 0,4
kV pole nr 5

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

wydział
kolejowy

wieża kolejowa

energia
elektryczna

podstacja P5C rozdzielnia 0,4
kV pole nr 1

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

biurowiec A

biurowiec A

energia
elektryczna

podstacja P6 rozdzielnia 6 kV
pole nr 5

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

wartownia

wartownia

energia
elektryczna

podstacja P6W rozdzielnia
0,4 kV pole nr 3

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

podstacja P5B rozdzielnia 6
kV pole nr 1, podstacja P5B
rozdzielnia 6 kV pole nr 2,
podstacja P5B rozdzielnia 6
kV pole nr 13
podstacja P5B rozdzielnia 6
kV pole nr 3. podstacja P5B
rozdzielnia 6 kV pole nr 12

Zarmen

budynek obróbek
zgrubnych

energia
elektryczna

Zarmen

hala Zarmenu W02

energia
elektryczna

Zarmen

hala Zarmenu
Bistyp

energia
elektryczna

podstacja P5B rozdzielnia 6
kV pole nr 5, podstacja P5B
rozdzielnia 6 kV pole nr 11

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

magazyny

magazyn główny

energia
elektryczna

podstacja P5i rozdzielnia 0,4
kV

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

magazyny

magazyn żelaza

energia
elektryczna

podstacja P2B rozdzielnia 0,4
kV pole nr 3

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

magazyny

magazyn
budowlany

energia
elektryczna

podstacja P7 rozdzielnia 0,4
kV pole nr 20

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

spedycja

spedycja

energia
elektryczna

podstacja P5M rozdzielnia
0,4 kV

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

kotłownia
Veolia

kotłownia Veolia

energia
elektryczna

GPE rozdzielnia 6 kV pole nr
27, GPE rozdzielnia 6 kV pole
nr 28

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

tlenownia
Linde

tlenownia Linde

energia
elektryczna

GPE rozdzielnia 6 kV pole nr
35, GPE rozdzielnia 6 kV pole
nr 36

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

ArcelorMittal
Recykling
Polska

ArcelorMittal
Recykling Polska

energia
elektryczna

GPE rozdzielnia 6 kV
pole nr 41

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

Walcownia P20

P-20

energia
elektryczna

P-20 rozdzielnia 20KV pole
nr A05

Dyżurny elektryk P-20 tel. 8532

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06

Dyspozytor Ruchu Elektrycznego
tel. 88-03, 83-06
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Wyłączenie
transformatora
powoduje
wyłączenie
wszystkich pomp
dostarczających
wodę na P-20

Walcownia P20

WTP

energia
elektryczna

P-20 rozdzielnia 20KV pole
nr A08

Walcownia P20

Zasilanie wydziału
P-20 w sprężone
powietrze

sprężone
powietrze

Zawór główny w
sprężarkowni WTP

Dyżurny elektryk P-20
tel. 8532

Walcownia P20

Zasilanie wydziału
P-20 w gaz ziemny

gaz ziemny

Zawór główny przy bramie
łączącej walcownię P-20 ze
stalownią

Operator pieca pokrocznego
tel.8543

Walcownia P20

P-20

energia
elektryczna

Wyłącznik awaryjny przy
bramie nr 3

Dyżurny elektryk P-20
tel. 8532

Walcownia P20

P-20

energia
elektryczna

Wyłącznik awaryjny przy
bramie nr 5

Dyżurny elektryk P-20
tel. 8532

Walcownia P20

WTP

para grzewcza

Węzeł cieplny WTP

Operator procesów WTP
tel. 8242

P35

Zasilanie wydziału
w sprężone
powietrze

sprężone
powietrze

Zawór główny przy sprężarce
hala WTP P35

Dyżurny operator procesów WTP
Tel. 8561

P35

Zasilanie wydziału
w sprężone
powietrze

sprężone
powietrze

Zawór główny na ścianie hali
COS Brama nr 9 od strony
P20

Dyżurny mechanik UR P35
tel 8226

P35

Zasilanie wydziału
w gaz ziemny

gaz ziemny

Zawór główny na ścianie hali
piecowej, wejście od bramy
nr 3

Dyżurny mechanik UR P35
tel 8226

P35

Zasilanie wydziału
w azot

azot

Zawór główny na ścianie hali
piecowej, wejście od bramy
nr 3

Dyżurny mechanik UR P35
tel 8226

P35

Zasilanie wydziału
w argon

argon

Zawór główny na ścianie hali
piecowej, wejście od bramy
nr 3

Dyżurny mechanik UR P35
tel 8226

P35

Zasilanie wydziału
w wodę
przemysłową

woda
przemysłowa

Zasuwa główna w
pomieszczeniu WTP P35

Dyżurny operator procesów WTP
Tel. 8561

P35

Zasilanie wydziału
w energię
elektryczną

energia
elektryczna,

Rozdzielnia wysokiego
rozdzielnia, podstacja nr2

Dyżurny elektryk GP 664971379

P35

Zasilanie wydziału
w parę wodną

para wodna

Zawór główny
pomieszczeniu kotłowni
Veolia

Maszyniści kotłowni tel. 8527

Wykańczalnia

Zasilanie wydziału
w energię
elektryczną

Rozdzielnia wysokiego
napięcia P-4 Celka nr 17

Dyżurny elektryk P-48
tel. 8223

Wykańczalnia

Zasilanie wydziału
w energię
elektryczną

Rozdzielnia wysokiego
napięcia P-4 Celka nr 21

Dyżurny elektryk P-48
tel. 8223

Wykańczalnia

Zasilanie wydziału
w energię
elektryczną

Rozdzielnia wysokiego
napięcia P-4B Celka nr 5

Dyżurny elektryk P-48
tel. 8223

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

energia
elektryczna,
dopływ nr 1 z
GPE (WN P-4)
energia
elektryczna,
dopływ nr 2 z
GPE (WN P-4)
energia
elektryczna,
dopływ nr 1 z
GPE (WN P-4B)

Dyżurny elektryk P-20
tel. 8532
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Wykańczalnia

Zasilanie wydziału
w energię
elektryczną

energia
elektryczna,
dopływ nr 2 z
GPE (WN P-4B)

Rozdzielnia wysokiego
napięcia P-4B Celka nr 10

Dyżurny elektryk P-48
tel. 8223

Wykańczalnia

Zasilanie wydziału
w sprężone
powietrze

sprężone
powietrze

Zawór główny na hali P-R
słup nr 100

Dyżurny elektryk P-48
tel. 8223

Wykańczalnia

Zasilanie wydziału
w sprężone
powietrze

sprężone
powietrze

Zawór główny przy sprężarce
na nawie Nawa XX P48

Dyżurny elektryk P-48 tel. 8223

Wykańczalnia

Zasilanie wydziału
w sprężone
powietrze

sprężone
powietrze

Warsztat Utrzymania Ruchu

Dyżurny elektryk P-48 tel. 8223

Wykańczalnia

Zasilanie wydziału
w gaz ziemny

gaz ziemny

Zawór główny rejon
osadnika zendry P48

Dyżurny mechanik P-48
tel. 8223

5.1.2. Zadania osób funkcyjnych podczas ogłaszania i przeprowadzania ewakuacji
Zadania osób funkcyjnych podczas ogłaszania i przeprowadzania ewakuacji osób z budynku:
Zadania i obowiązki administratora obiektu:
1. realizacja zadań ustawowych poprzez zapewnienie przestrzegania przeciwpożarowych
wymagań budowlanych, instalacyjnych i ewakuacyjnych,
2. zapewnienie prawidłowego stanu bezpieczeństwa pożarowego min. poprzez wyposażenie
obiektu w gaśnice,
3. znajomość zagrożeń pożarowych występujących w obiekcie, zapewnienie osobom
przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji na wypadek pożaru,
4. zabezpieczenie budynku do prowadzenia akcji gaśniczej i ewakuacji stosowanie stosownych
przedsięwzięć organizacyjno - technicznych mających na celu ograniczanie możliwości
powstania pożaru lub wybuchu,
5. zaznajamiać pracowników lub wyznaczyć osobę do prowadzenia szkoleń w zakresie
obowiązujących przepisów przeciwpożarowych,
6. dopilnować utrzymania czystości i porządku w obiekcie,
7. zapewnić stałą konserwację urządzeń i instalacji elektrycznych, piorunochronnych, grzewczych
i gazowych,
8. wyposażyć budynek i pomieszczenia w określone przepisami ilości i rodzaje podręcznego
sprzętu gaśniczego i urządzenia przeciwpożarowe oraz zapewnić terminową konserwację tego
sprzętu i urządzeń,
9. wyposażyć
pomieszczenia
w
instrukcje
alarmowe,
znaki
ewakuacyjne
i przeciwpożarowe,
10. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

5.1.3. Wytyczne ogólne bezpieczeństwa pożarowego
Wytyczne ogólne bezpieczeństwa pożarowego:
Instrukcja dotyczy wszystkich osób PRZEBYWAJĄCYCH na terenie huty ArcelorMittal czasowo
i na stałe, zawiera podstawowe zakazy i nakazy, których przestrzeganie jest wymagane od wszystkich.
1. Zabrania się blokowania wyjść i dróg ewakuacyjnych.
2. Zabrania się palenia tytoniu i używania ognia otwartego na całym terenie huty za wyjątkiem
stref do tego wyznaczonych,
3. Zakaz palenia w szczególności dotyczy toalet, magazynków, garażu, kabin sterowniczych i
wszystkich pomieszczeń technicznych.
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po dacie wydruku.

IP-BHP-010-9

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Data: 25.02.2020
Strona 33 z 54

Ogólna

4. Zabrania się parkowania samochodów poza miejscami wynajętymi i oznakowanymi.
5. Nie wolno blokować dostępu do podręcznego sprzętu gaśniczego i ręcznych ostrzegaczy
pożarowych.
6. Zielone znaki informują o kierunku ewakuacji, nie wolno ich zasłaniać i usuwać.
7. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć wszelkie zbędne odbiorniki energii elektrycznej.
8. Wszelkie awarie instalacji elektrycznej zgłaszać natychmiast do kierownika obiektu.
9. Konieczność ewakuacji może nastąpić w przypadku wybuchu pożaru lub w wyniku innego
zagrożenia.
Postępowanie osób na wypadek powstania pożaru
W razie zaistnienia pożaru:
1. Alarmuj najbliższe otoczenie
2. Wciśnij ręczny ostrzegacz pożarowy (przycisk przeciwpożarowy).
Opuść budynek
1. nie wracaj po żadne rzeczy, ubranie lub pieniądze,
2. nie korzystaj z wind.
Udaj się na miejsce zbiórki:
Miejsce zbiórki można opuścić tylko na wyraźne polecenie przełożonego.

5.1.4. Instrukcja ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia
Instrukcja ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia
Ewakuacja budynku jest dokonywana w następujących przypadkach:
1. zostanie włączony sygnał alarmu,
2. powstanie pożar.
Osoba kierująca ewakuacją/kierownicy zobowiązani są sprawdzić obecność swoich pracowników na
miejscu zbiórki.
W razie stwierdzenia czyjejś niewyjaśnionej nieobecności należy natychmiast powiadomić
o tym STRAŻ POŻARNĄ /kierującego działaniami ratowniczymi/.
Na miejscu zbiórki należy sprawdzić stan zdrowia i samopoczucia podwładnych oraz
współpracowników i gości - zwracając szczególną uwagę na silny kaszel, wymioty, zawroty
głowy i zasłabnięcia. Objawy te mogą świadczyć o bardzo ciężkich obrażeniach wewnętrznych i
konieczności udzielenia ofiarom pomocy lekarskiej.
Punkt ewakuacji można opuścić tylko na wyraźne polecenie przełożonego lub kierującego działaniem
ratowniczym.
Wytyczne dla kierownika lub osoby odpowiedzialnej za sprawy bezpieczeństwa pożarowego na
terenie danego obiektu:
KIEROWNIKIEM jest osoba zatrudniona przez właściciela, najemcę, podnajemcę lub dostawcę
usług, kierująca zespołem ludzi, osoba ta winna:
1. Zapoznać się z całą Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego.
2. Przeszkolić wszystkich nowo przyjmowanych pracowników (stałych i czasowych)
w zakresie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego danego wydziału/działu.
3. Uczestniczyć w organizacji ćwiczeń z ewakuacji.
4. W razie zauważenia nieprawidłowości wynikających ze stosowania niniejszej Instrukcji
Bezpieczeństwa Pożarowego należy zgłaszać wnioski o jej zmianę bezpośrednio do osoby
odpowiedzialnej za sprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie danego obiektu.
5. Za ewakuację osób tymczasowo przebywających w budynku (gości), odpowiedzialna jest osoba
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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organizująca spotkanie.
6. W razie wystąpienia rzeczywistej konieczności ewakuacji należy postępować zgodnie
z instrukcją ewakuacji.
5.1.5. Instrukcja ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia dla pracowników ochrony
Pracownicy ochrony obiektu ponoszą odpowiedzialność za:
1. parkowanie
samochodów
w
sposób
nieutrudniający
ewakuacji
i nie pozostawianie ich z pracującym silnikiem (dotyczy to również innych maszyn z silnikami
spalinowymi),
2. posiadanie kompletu kluczy, magnetycznych kart dostępu do wszystkich pomieszczeń
w obiekcie z możliwością ich natychmiastowego użycia, w przypadku powstania pożaru lub
innego zagrożenia,
3. posiadanie numerów telefonów służb ratowniczych, numerów telefonów i adresów personelu
kierowniczego oraz arkusza charakterystyki pożarowej budynku
4. alarmowanie pracowników w przypadku powstania pożaru i wezwanie straży pożarnej oraz
przystąpienie do działań ratowniczo-gaśniczych,
5. wskazanie dróg dotarcia do miejsca pożaru przybyłym jednostkom ratowniczym oraz
poinformowanie ich o charakterystyce pożarowej terenu huty ArcelorMittal,
6. nadzór i udział w akcji ewakuacyjnej w zakresie zgodnym z decyzją kierującego działaniem
ratowniczym,
7. meldowanie o wszelkich zauważonych usterkach i brakach z zakresu ochrony
przeciwpożarowej Koordynatorowi ds. Bezpieczeństwa i Ochrony
Działania ochrony na wypadek alarmu pożarowego
W razie alarmu pożarowego I stopnia należy podjąć następujące czynności:
Sprawdzić na wydruku lub wyświetlaczu centralki pożarowej miejsce powstania alarmu, dokładnie:
najemca, piętro, strona - nr czujki, pomieszczenie/obszar
Sprawdzić położenie czujki na schemacie.
Zabrać klucz lub kartę dostępu do zagrożonego pomieszczenia.
Ustalić przyczynę alarmu.
Jeżeli alarm jest uzasadniony: zaalarmować otoczenie głosem oraz wcisnąć ROP, (jeżeli jest
nieuzasadniony –skasować na panelu CSP)
Zaalarmować Państwową Straż Pożarną, tel. 998 lub 112.
Przeprowadzić działania ewakuacyjne
W miarę możności podjąć próbę gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym.
Od chwili przybycia straży pożarnej działania pracowników ochrony ograniczają się do udzielania
strażakom potrzebnych informacji oraz na dozorze obiektu.
Powiadomić o zdarzeniu:
1. Stanowisko ochrony przy Bramie Wjazdowej
2. Właściciela (Administratora) i najemców,
3. Osobę odpowiedzialną za sprawy bezpieczeństwa pożarowego na terenie danego obiektu.
DO PRZYBYCIA STRAŻY POŻARNEJ AKCJĄ KIERUJE OCHRONA lub OSOBY UPRAWNIONE DO
OGŁASZANIA EWAKUACJI
Ewakuacja budynku jest dokonywana w następujących przypadkach:
1. zostanie włączony sygnał alarmu;
2. powstanie pożar;
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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Zadania ochrony:
1. kierować ludzi na zewnątrz,
2. zabezpieczyć pozostawione mienie,
3. ewakuować się tylko w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia,
4. w miarę możliwości podjąć akcję ratowniczo-gaśniczą.
Pracownicy ochrony:
1. przeprowadza rozpoznanie na miejscu zdarzenia i alarmuje Państwową Straż Pożarną
2. informuje o sytuacji osobę wyznaczoną do przeprowadzenia ewakuacji oraz osoby wymienione
uwzględnione w instrukcji IP-BHP-019 „Postepowanie w sytuacjach awaryjnych”
3. na polecenie zarządzającego obiektem (osoby wyznaczonej) ogłasza alarm o ewakuacji
przekazując go za pośrednictwem podległych pracowników ochrony),
4. zbiera informacje o miejscu wystąpienia pożaru,
5. pozostaje do dyspozycji zarządzającego obiektem/ osoby wyznaczonej do przeprowadzenia
ewakuacji (po przybyciu straży pożarnej – kierujący działaniem ratowniczymi),
6. wskazuje drogi i miejsca dojazdu do budynku przybyłym na miejsce pojazdom zewnętrznych
służb ratowniczych.
7. zdaje na bieżąco relację z przebiegu ewakuacji przybyłym na miejsce służbom ratunkowym
(Policja, Pogotowie, Straż Pożarna, itp.).
8. kieruje osoby wychodzące z obiektu do miejsc ewakuacji.
5.1.6. Instrukcja ewakuacji na wypadek pożaru lub innego zagrożenia dla wszystkich pracowników
Wytyczne dla pracowników :
1. Czynności związane z utrzymaniem sprawności technicznej obiektu nie mogą powodować
zagrożenia pożarem, dotyczy to eksploatowanych instalacji urządzeń oraz używanych maszyn,
narzędzi, substancji i materiałów.
2. Konserwacja i eksploatacja urządzeń technicznych i maszyn powinna być zgodna z ich DTR,
przepisami, normami oraz ogólnymi i szczegółowymi wytycznymi branżowymi.
3. Zatłuszczone szmaty i papiery należy natychmiast usuwać do metalowego pojemnika, który
musi zostać opróżniony po zakończeniu pracy.
4. Ciecze palne wolno przechowywać tylko w opakowaniach oryginalnych, w przypadku ilości
większych niż 5 litrów - tylko za wiedzą właściciela.
5. Prace pożarowo niebezpieczne winny odbywać się wg rozdziału „Sposoby wykonywania prac
niebezpiecznych pod względem pożarowym”.
6. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy w obiekcie powinni być zapoznani
z powyższymi wytycznymi oraz Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego danego wydziału
ZADANIA pracowników:
1. opuścić obiekt zgodnie ze wskazaniami osoby kierującej ewakuacją,
2. ewakuować się do wyznaczonego miejsca zbiórki.
UWAGA - NIE KORZYSTAĆ Z WIND
Każdy pracownik który zauważy zagrożenie:
1. przerywa pracę,
2. powiadamia o pożarze współpracowników, ludzi znajdujących się w pobliżu oraz Dowódcę
zmiany ochrony o zaistniałym zdarzeniu,
3. przystępuje do akcji gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego lub instalacji
hydrantowej (po uprzednim wyłączeniu napięcia)
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4. w razie potrzeby udziela pomocy przedmedycznej.
5.2. Instrukcja postępowania na wypadek zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku
wybuchowego
Alarmowanie
Osoba, która przyjęła zgłoszenie o podłożeniu ładunku wybuchowego, albo zauważyła
w obiekcie przedmiot niewiadomego pochodzenia mogący być ładunkiem wybuchowym, jest
obowiązana o tym zawiadomić:
a. Policję - tel. 997, 112.
b. Dowódcę zmiany ochrony; tel. 88-88 z AM W, z komórki 22-835-88-88
Uwaga!!!
W przypadku powstania zdarzenia na terenie HUTY ARCELORMITTAL należy postępować WG procedur
opracowanych w Instrukcji IP-BHP-019:

„POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH”
Zawiadamiając Policję należy podać:
a. treść rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu ładunku wybuchowego, którą należy prowadzić
wg wskazówek załączonych do instrukcji,
b. miejsce i opis zlokalizowanego przedmiotu, który może być ładunkiem wybuchowym,
c. numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa i swoje nazwisko,
d. uzyskać od Policji potwierdzenie przyjętego powyższego zawiadomienia.
Akcja poszukiwawcza ładunku wybuchowego po uzyskaniu informacji o jego podłożeniu.
Do czasu przybycia Policji akcją kieruje Dowódca zmiany ochrony a w czasie jego nieobecności
osoba przez niego upoważniona.
Kierujący akcją zarządza, aby pracownicy ochrony obiektu dokonała sprawdzenia, czy w na terenie
obiektu znajdują się:
a. przedmioty, rzeczy, urządzenia, paczki itp., których wcześniej nie było i nie wnieśli ich
użytkownicy pomieszczeń (a mogły być wniesione, pozostawione przez inne osoby np.
interesantów),
b. ślady przemieszczania elementów wyposażenia pomieszczeń,
c. zmiany w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów, rzeczy, urządzeń, które przedtem
w pomieszczeniu były oraz emitowane z nich sygnały (np. dźwięki mechanizmów zegarowych,
świecące elementy elektroniczne, itp)
Zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń, których - w ocenie użytkowników obiektu przedtem nie było, a zachodzi podejrzenie, iż mogą to być ładunki wybuchowe, nie wolno dotykać.
O ich umiejscowieniu należy natychmiast powiadomić dowódcę zmiany ochrony i Policję.
W przypadku, stwierdzenia obecność przedmiotów (rzeczy, urządzeń), których wcześniej nie
było lub zmiany w wyglądzie i usytuowaniu przedmiotów (rzeczy, urządzeń) stale znajdujących się
w tych pomieszczeniach, należy domniemywać, iż pojawienie się tych przedmiotów lub zmiany w ich
wyglądzie i usytuowaniu mogły nastąpić na skutek działania sprawcy podłożenia ładunku
wybuchowego. W tej sytuacji dowódca zmiany ochrony może wydać decyzję ewakuacji osób z
zagrożonego obiektu przed przybyciem Policji.
Należy zachować spokój i opanowanie, aby nie dopuścić do przejawów paniki.
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Akcja rozpoznawczo-neutralizacyjna zlokalizowanych ładunków wybuchowych
Po przybyciu do obiektu policjanta lub policyjnej grupy interwencyjnej, dowódca zmiany
ochrony powinien przekazać im wszelkie informacje, dotyczące zdarzenia oraz wskazać miejsca
zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcego pochodzenia i punkty newralgiczne w
obiekcie.
Dowódca przejmuje kierowanie akcją, od dowódcy zmiany ochrony lub użytkownik obiektu,
który winien udzielić mu wszechstronnej pomocy podczas jej prowadzenia.
Na wniosek policjanta kierującego akcją, dowódca zmiany ochrony podejmuje i wydaje decyzję o
ewakuacji użytkowników i innych osób z obiektu - o ile wcześniej to nie nastąpiło.
Identyfikacją i rozpoznawaniem zlokalizowanych przedmiotów, rzeczy, urządzeń obcych oraz
neutralizowaniem ewentualnie podłożonych ładunków wybuchowych zajmują się uprawnione
i wyspecjalizowane ogniwa organizacyjne Policji, przy wykorzystaniu specjalistycznych środków
technicznych.
Policjant kierujący akcją po zakończeniu działań przekazuje protokolarnie obiekt Prezesowi lub
osobie wyznaczonej.
Postanowienia końcowe
Osobom przyjmującym zgłoszenia o podłożeniu ładunków wybuchowych oraz właścicielom użytkownikom obiektu nie wolno lekceważyć żadnej informacji na ten temat i każdorazowo powinni
powiadomić o tym Policję, która z urzędu dokonuje sprawdzenia wiarygodności każdego zgłoszenia.
Właściciel - użytkownik obiektu powinien na bieżąco organizować szkolenie personelu
w zakresie niniejszej instrukcji oraz winien dysponować planami: ewakuacji architektonicznym
obiektu, w tym rozmieszczenia punktów newralgicznych takich, jak węzły energetyczne i wodne, które
udostępnia na każde żądanie policjanta kierującego akcją. Policja udziela pomocy w realizacji takiego
szkolenia. Właściciel - użytkownik obiektu winien podejmować wszelkie kroki zmierzające do fizycznej
i technicznej ochrony obiektu, uniemożliwiającej podkładanie w nim ładunków wybuchowych.
Wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającym o podłożeniu bomby
Rozmowę prowadzić spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba, która odbiera informację)
powinna starać się podtrzymać rozmowę przedłużając jej czas trwania.
W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie największej liczby informacji o zgłaszającym
i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz o podłożonym ładunku
wybuchowym.
W tym celu zadawać pytania typu:
− dlaczego bomba została podłożona?
− jak ona wygląda?,
− jakiego rodzaju jest ładunek?,
− gdzie jest bomba w tej chwili?,
− kiedy bomba wybuchnie?,
Pytania powyższe i inne, uzależnione będą od konkretnej sytuacji.
Zgłaszającemu uświadomić możliwość spowodowania śmierci lub zranień osób postronnych
w wyniku wybuchu.
W przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego
w obiekcie użyteczności publicznej należy:
a. odnotować.
− treść zgłoszenia ................................................................................
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− płeć i wiek zgłaszającego ................................................................
− głos i język zgłaszającego ..............................................................
− odgłosy w tle rozmowy ...................................................................
− uwagi dodatkowe ...........................................................................
b. poinformować natychmiast:
− policję tel. 997,
− właściciela, użytkownika
− inne osoby: (kierownik itp.)
odbiorca zgłoszenia ............................
5.3. Instrukcja postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki
Instrukcja postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki
(mogącej zawierać środki toksyczne i biologiczne)
Uwaga!!!
W przypadku powstania zdarzenia na terenie HUTY ARCELORMITTAL należy postępować WG procedur
opracowanych w instrukcji IP-BHP-019:

„ POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH”
I. W przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki należy:
1. nie potrząsać ani nie otwierać przesyłki, wyłączyć systemy wentylacji i klimatyzacji, zamknąć
okna,
2. umieścić podejrzaną przesyłkę w plastykowej torbie (szczelnie zamknąć) lub innym szczelnym
pojemniku i pozostawić ją na miejscu,
3. jeśli nie ma pod ręką plastykowej torby lub pojemnika, przykryć przesyłkę czymkolwiek np.
papierem i nie odkrywać,
4. opuścić pomieszczenie , uniemożliwić wejście innym osobom,
5. dokładnie umyć ręce mydłem i gorącą wodą, unikać dotykania twarzy,
6. powiadomić przełożonego, ochronę i wszystkie osoby w bezpośrednim otoczeniu,
7. powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu w pobliżu zagrożonego
pomieszczenia,
8. sporządzić listę wszystkich osób z otoczenia, które mogły być obecne w chwili otrzymania
przesyłki w celu udostępnienia tej listy Policji i Inspekcji Sanitarnej.
II. Gdy przesyłka została otwarta i zawiera podejrzaną zawartość należy :
1. nie zgarniać , nie zdmuchiwać , natychmiast przykryć rozsypaną substancję tym co jest pod
ręką i nie usuwać przykrycia do czasu przybycia odpowiednich służb,
2. opuścić pomieszczenie i zamknąć drzwi, uniemożliwić wejście innym osobom,
3. zdjąć jak najszybciej ubranie wierzchnie i umieścić je w plastykowej torbie lub pojemniku, który
można szczelnie zamknąć gdy pojawią się odpowiednie służby, przekazać im ubranie,
4. wziąć prysznic i dokładnie umyć całe ciało. nie używać żadnych innych środków
dezynfekujących oprócz mydła,
5. Sporządzić listę wszystkich osób z otoczenia które mogły być obecna w chwili otrzymania
przesyłki w celu udostępnienia tej listy Policji i Inspekcji Sanitarnej.
III. Gdy substancja zostanie rozpylona w postaci aerozolu (np. wybuch przesyłki, przedostanie się do
systemu wentylacji lub otrzymanie ostrzeżenia o prawdopodobnym zakażeniu ) należy :
1. wyłączyć wszystkie instalacje wentylacyjne,
2. natychmiast opuścić zagrożone pomieszczenie,
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3. zamknąć okna i drzwi, aby uniemożliwić wejście innym,
4. powiadomić przełożonego , ochronę i wszystkie osoby w bezpośrednim otoczeniu,
5. sporządzić listę wszystkich osób z otoczenia, które mogły być obecne w chwili otrzymania
przesyłki w celu udostępnienia tej listy Policji i Inspekcji Sanitarnej.
IV. Zwracać szczególną uwagę na podejrzane przesyłki, w tym:
a. nie ostemplowana przesyłka od nieznanego nadawcy:
b. przysłane z zagranicy,
c. ponadnormatywne wymiary lub wagę,
d. przekręcone nazwisko lub stanowisko adresata,
e. brak lub niedokładny adres nadawcy,
f. stempel pocztowy nie zgadza się z adresem zwrotnym,
g. pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się,
h. opakowanie przetłuszczone, zabarwione, lub nasączone substancją zapachową,
i. dodatkowy lub nie spotykany materiał chroniący zawartość przesyłki, takimi materiałami mogą
być na przykład: taśmy oklejające przesyłkę, siatki, żyłki, ramki wzdłuż krawędzi koperty,
j. nieuzasadnione i niespodziewane oznakowanie przesyłek napisami typu: „Do rąk własnych",
„Poufne", „Dostarczyć osobiście" itp.
We wszystkich opisanych powyżej przypadkach reakcja powinna być spokojna, zgodna
z powyższymi procedurami, a ewentualne działania należy przeprowadzić w sposób
usystematyzowany i racjonalny.
V. Po przybyciu właściwych służb należy bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
5.4. Instrukcja postępowania w przypadku wzywania Karetki Pogotowia Ratunkowego
Podstawowym numerem alarmowym Pogotowia Ratunkowego w Polsce jest numer 999. Pod
tym numerem należy zgłaszać wszelkie sytuacje, w których konieczna będzie pomoc zespołów
ratownictwa medycznego.
Zgłoszenie odbiera przeszkolony dyspozytor. Dyspozytor musi zadać kilka podstawowych pytań tak,
aby ustalić powód wezwania, jego pilność oraz rodzaj zespołu, który zrealizuje to wezwanie.
Dlatego niezwykle ważne jest podążanie za pytaniami dyspozytora.
Bardzo istotne jest, aby nawet w dramatycznej sytuacji, nie podnosić głosu, krzyczeć, poganiać
dyspozytora; to nie przyśpieszy dotarcia zespołu, a może nawet opóźnić czas realizacji.
Jakie pytania zadaje dyspozytor:
1. co się stało ?
2. numer telefonu osoby wzywającej? - należy koniecznie podać, może ułatwić to dojazd
zespołowi, a w przypadku przerwania rozmowy znalezienie adresu,
3. czy osoba poszkodowana jest przytomna? - czy się rusza? czy reaguje na dotyk? ból?
wezwanie, np.: "jak się pan nazywa"?
4. czy oddycha? - czy rusza mu się klatka piersiowa lub brzuch?
5. czy wyczuwalny jest puls ?
6. adres? proszę pamiętać, aby podać miasto z którego się dzwoni, komórki często przełączają się
do różnych miast.
7. imię i nazwisko osoby poszkodowanej? badanie pulsu na tętnicy szyjnej.
W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (nieprzytomny, brak wyczuwalnego pulsu i oddechu)
dyspozytor zaproponuje pomoc w prowadzeniu sztucznego oddychania i masażu serca.
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Tylko takie zabiegi mogą uratować życie.
Jeśli jesteś sam/sama postaraj się przyciągnąć osobę poszkodowaną jak najbliżej telefonu, jeśli
są inne osoby jedna wykonuje polecenia dyspozytora, a druga je przekazuje.
Jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego nie staraj się wyciągać ofiary z samochodu, chyba że :
a. uważasz, że doszło do nagłego zatrzymania krążenia,
b. zachodzi ryzyko zapalenia się lub wybuchu auta Osobę przytomną przykryj kocem, nie
podawaj żadnych płynów.
Wezwij pogotowie: podaj liczbę poszkodowanych zabezpiecz miejsce wypadku.

6. Sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji ludzi

Ewakuacja to uporządkowane przemieszczanie się osób do miejsca bezpiecznego
(w razie pożaru lub innego niebezpieczeństwa) [PN-ISO 8421-6].
Zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących jej
stałymi użytkownikami ma obowiązek, co najmniej raz na dwa lata przeprowadzić praktyczne
sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.
Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie, powinny być zapewnione odpowiednie
warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej
lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz
jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia
przeciwpożarowego, polegające na:
1. zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych,
2. zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych,
3. zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz
pomieszczeń.
W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób
i mienia z budynku, decyzję o jej podjęciu wydaje osoba wyznaczona do przeprowadzenia ewakuacji.
Decyzja ta musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do ewakuacji,
sposobach i kolejności opuszczania obiektu, a także musi określać drogi ruchu i rejon dla osób
ewakuowanych.
Zgodnie z § 17 ust.1, Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
ust. 1 - Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi
użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, powinien co najmniej
raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji
z całego obiektu.
ust. 2 - Właściciel lub zarządca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego
(miejskiego) państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa
w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.
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6.1. Ewakuacja – zasady ogólne
Alarm o niebezpieczeństwie (zagrożeniu pożarowym) powinien być ogłoszony wszelkimi
możliwymi środkami. Alarmowanie, osób pozostających w poszczególnych obiektach winno być
przeprowadzane w taki sposób, aby nie powodować paniki.
Ogólna ewakuacja z obiektów znajdujących się na terenie Huty polega na zaalarmowaniu
pracowników dostępnymi środkami oraz na sprawnym i bezpiecznym wyprowadzeniu ich
w bezpieczne miejsce poza budynkiem. Bezpiecznym miejscem jest obszar terenu w pobliżu budynku,
oznakowany jako „miejsce zbiórki do ewakuacji”. Każdy obiekt na terenie Huty posiada wyznaczoną
osobę odpowiadającą za przeprowadzenie bezpiecznej ewakuacji (np. lider danej zmiany na stalowni
lub specjalista w magazynie). Zadania i obowiązki osób odpowiedzialnych za ewakuację opisane są
szczegółowo w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego dla poszczególnych Wydziałów/Działów.
Ewakuację ludzi z budynków lub ich części zarządza się w przypadku powstania zdarzenia,
którego rozmiary wskazują na możliwość zagrożenia zdrowia lub życia osób znajdujących się
w obiekcie.
Za takie zdarzenie należy uznać:
a. pożar powstały w pomieszczeniach, w których stosowane są materiały łatwo
b. zapalne, z uwagi na możliwość szybkiego rozprzestrzenienia się pożaru,
c. pożar, w wyniku którego wydzielają się substancje toksyczne lub powstaje duże
zadymienie,
d. pożar, który powstał w pobliżu klatki schodowej lub przejść na inne kondygnacje i w
wyniku dalszego rozwoju może uniemożliwić ewakuację,
e. pożar, którego nie udało się ugasić podręcznym sprzętem gaśniczym,
f. każde inne niż pożar zdarzenie stanowiące zagrożenie dla konstrukcji budynku lub
zagrażające zdrowiu lub życiu przebywających w nim osób.
Decyzję o podjęciu ewakuacji wydają osoby odpowiedzialne za poszczególne obiekty Huty
ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. lub osoby ich zastępujące i upoważnione, odpowiedzialne za
przeprowadzenie sprawnej i bezpiecznej ewakuacji.
Decyzja ta musi zawierać informacje o zakresie ewakuacji, liczbie osób przewidzianych do
ewakuacji, sposobach i kolejności opuszczania obiektu, a także musi określać drogi ruchu, rejon na
zewnątrz budynku lub pomieszczenia zastępcze dla ewakuowanych pracowników. Osobom, którym
w czasie pożaru lub działań ewakuacyjnych przytrafiły się oparzenia lub innego rodzaju rany należy
pomóc w opuszczeniu obiektu. Z chwilą przybycia jednostek ratowniczo - gaśniczych kierowanie akcją
ewakuacyjną obejmuje dowódca przybyły pierwszy do pożaru.
Decyzję o podjęciu ewakuacji z terenu Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. przy
ul. Kasprowicza 132 podejmuje osoba kierująca/zarządzająca Hutą lub inna osoba upoważniona przez
Zarząd Huty AMW.
6.2. Postępowanie osób w przypadku zagrożenia:
Uwaga!!!
W przypadku powstania zdarzenia na terenie HUTY ARCELORMITTAL należy postępować wg procedur
opracowanych w instrukcji IP-BHP-019:

„POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH”
Po podjęciu decyzji o ewakuacji osób i mienia należy:
1. Niezwłocznie powiadomić wszystkich pracowników przebywających w budynku o powstaniu
i charakterze zagrożenia oraz konieczności ewakuacji. Do powiadomienia należy wykorzystać
przede wszystkim głos lub inny przyjęty i zrozumiały dla wszystkich sposób alarmowania.
W miarę możliwości ton głosu powinien być spokojny i niewzbudzający paniki.
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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2.

W przypadku usłyszenia alarmu o niebezpieczeństwie, wszystkie osoby przebywające w obiekcie
winny opuścić szybko pomieszczenie i drogą ewakuacyjną udać się na zewnątrz budynku do
miejsca zbiórki osób ewakuowanych lub miejsca wskazanego przez kierującego działaniem
ratowniczym (przed wyjściem z pomieszczenia należy zamknąć okna, wyłączyć odbiorniki energii,
drzwi pomieszczenia należy zamknąć i klucz zostawić w zamku).
3. Kierujący akcją ewakuacyjną wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji
poszczególnych grup ewakuowanych osób. Ponadto kierujący akcją ustala ewentualną potrzebę
ewakuacji sprzętu i mienia, określając w tym celu sposoby, kolejność i rodzaj ewakuowanego
mienia.
4. W pierwszej kolejności należy ewakuować osoby z pomieszczeń, w których powstał pożar, lub
które znajdują się na drodze rozprzestrzeniania się ognia oraz pomieszczeń, z których wyjście lub
dotarcie do bezpiecznych dróg ewakuacji może zostać odcięte przez pożar lub zadymienie.
Należy dążyć do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby
o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień
ruchu osób ewakuowanych powinny osoby sprawne fizycznie, będące w stanie opuścić obiekt
samodzielnie.
5. W przypadku odcięcia dróg ewakuacji należy niezwłocznie dostępnymi środkami,
np. telefonicznie, bezpośrednio lub przy pomocy osób znajdujących się na zewnątrz odciętej
strefy - powiadomić kierującego działaniem ratowniczym.
6. Osoby pozbawione możliwości wyjścia, znajdujące się w strefie zagrożenia, należy zebrać
w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od źródła pożaru i w miarę posiadanych środków oraz
istniejących warunków ewakuować z zewnątrz przy pomocy sprzętu ratowniczego przybyłych
jednostek straży pożarnej lub innych jednostek ratowniczych.
7. Przy silnym zadymieniu dróg ewakuacyjnych należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając
się trzymać głowę jak najniżej, ze względu na to, że w dolnych partiach pomieszczeń i dróg
ewakuacyjnych panować będzie mniejsze zadymienie i niższa temperatura. Usta i drogi
oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać mokrą chustką (lub kawałkiem materiału)
zamoczoną w wodzie - sposób ten ułatwia oddychanie, chroni przed poparzeniem drogi
oddechowe. Podczas ruchu przez silnie zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać
się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji, co do kierunku ruchu.
8. Ewakuacja mienia nie może odbywać się kosztem sił i środków niezbędnych do ewakuacji
i ratowania ludzi. Ewakuację mienia należy rozpocząć od najcenniejszych urządzeń,
dokumentacji i przedmiotów (np. sprzętu komputerowego - w pierwszej kolejności nośników
danych, jednostek centralnych, następnie monitorów, drukarek, itd.).
9. Po zakończeniu ewakuacji osób należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie osoby opuściły
poszczególne pomieszczenia budynku. W razie wątpliwości, co do tego czy wszystkie osoby
opuściły budynek, należy natychmiast fakt ten zgłosić jednostkom straży pożarnej przybyłym na
miejsce akcji i przeprowadzić ponowne sprawdzenie pomieszczeń budynku.
10. Po przybyciu jednostek straży pożarnej, kierujący przebiegiem akcji ewakuacyjnej lub osoba
zastępująca go, zobowiązany jest do złożenia zwięzłej informacji o przebiegu akcji ewakuacyjnej,
a następnie podporządkowania się dowódcy przybyłej jednostki Państwowej Straży Pożarnej.
11. Alarm może być odwołany tylko przez osobę odpowiedzialną za ewakuację za pomocą
megafonu.
12. Ponowne wznowienie alarmu odbywa się zgodnie z procedurą ogłoszenia alarmu na danym
terenie (Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla właściwego wydziału/działu).

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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6.3. Ewakuacja- alarmowanie
Alarmowanie
O ogłoszeniu i odwołaniu alarmu dla wszystkich osób przebywających na terenie obiektu
decyduje zarządzający obiektem, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona.
W zależności od sytuacji dla jednej, kilku kondygnacji lub całego obiektu. Alarm należy ogłosić
wykorzystując w tym celu sieć telefonów wewnętrznych i głosem. Kierowników wydziałów (właścicieli
firm) znajdujących się na terenie obiektu należy alarmować telefonicznie.
Zasady prowadzenia ewakuacji w przypadku zagrożenia
Zasada podstawowa
Wszystkie osoby ewakuujące się udają się na zewnątrz budynku do wyznaczonego miejsca
zbiórki. Po uprzednim przeprowadzeniu ewakuacji osób.
Środki i sposoby ogłaszania alarmu do ewakuacji:
Alarm do ewakuacji całego budynku ogłasza zarządzający obiektem lub osoba przez niego
wyznaczona.
Sygnałem alarmowym informującym o konieczności ewakuacji z budynku jest:
1. za pomocą głosu przez pracowników ochrony obiektu
2. poprzez sygnał dźwiękowy SAP*
W przypadku braku możliwości wykorzystania sygnału dźwiękowego, do powiadomienia innych
osób przebywających w budynku zobowiązany jest inny pracownik, który pierwszy zauważył pożar (lub
inne zagrożenie), który powinien alarmować w kolejności następującej:
1. osoby bezpośrednio zagrożone oddziaływaniem pożaru (np. w pobliżu pomieszczeń lub na
kondygnacji, na której wybuchł pożar),
2. osoby zagrożone rozprzestrzenianiem się pożaru (np. osoby pracujące na kondygnacjach
powyżej miejsca powstania pożaru – zaczynając od kondygnacji najwyższej i następnie
niższych),
3. osoby pracujące, przebywające na kondygnacjach poniżej miejsca powstania pożaru.
Miejsce zbiórki ewakuowanych osób
Patrz szkic sytuacyjny.
* - W przypadku konieczności należy ustalić inne miejsce i przeprowadzić tam ewakuowane osoby (m.in. dlatego, aby uniknąć
niebezpieczeństwa pochodzącego zarówno od pożaru, jak też i nie zakłócać działań ratowniczo-gaśniczych, czy też ze względu na
warunki atmosferyczne).

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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Tabela nr 3. Znakowanie znakami ewakuacji.

Nr

Znak ewakuacyjny

Znaczenie (nazwa)
znaku ewakuacyjnego

Znaczenie

1

Wyjście ewakuacyjne

Znak stosowany do oznakowania wyjść używanych
w przypadku zagrożenia.

2

Kierunek do wyjścia
drogi ewakuacyjnej

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej do wyjścia;
może kierować w lewo lub w prawo.

3

Drzwi ewakuacyjne

Znak stosowany nad drzwiami skrzydłowymi, które są
wyjściami ewakuacyjnymi (drzwi lewe lub prawe).

4

Przesunąć w celu
otwarcia

Znak stosowany łącznie ze znakiem nr 3
na przesuwnych drzwiach wyjścia ewakuacyjnego, jeśli
są one dozwolone.

5

Kierunek drogi
ewakuacyjnej

Znak wskazuje kierunek do wyjścia, które może być
wykorzystane w przypadku zagrożenia. Strzałki krótkie
– do stosowania z innymi znakami. Strzałka długa –
do samodzielnego stosowania.

6

Kierunek do wyjścia
drogi ewakuacyjnej
schodami w dół

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami
w dół na lewo lub prawo.

7

Kierunek do wyjścia
drogi ewakuacyjnej
schodami w górę

Znak wskazuje kierunek drogi ewakuacyjnej schodami
w górę na lewo lub prawo.

8

Pchać, aby otworzyć

Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania
kierunku otwierania.

9

Ciągnąć, aby otworzyć

Znak jest umieszczany na drzwiach dla wskazania
kierunku otwierania.

Stłuc, aby uzyskać
dostęp

Znak ten może być stosowany:
a) w miejscu, gdzie jest niezbędne stłuczenie szyby dla
uzyskania dostępu do klucza lub systemu otwarcia,
b) gdy jest niezbędne rozbicie przegrody dla uzyskania
wyjścia.

10

Wytyczne do praktycznego sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji (PSE)
Ewakuacja może być całkowita lub strefowa, tj. może odbywać się na zewnątrz obiektu lub do
sąsiedniej strefy pożarowej. W przypadku przedmiotowego budynku jedyną słuszną z punktu widzenia
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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ochrony przeciwpożarowej, drogą ewakuacji jest opuszczenie budynku i udanie się do miejsca zbiórki
na zewnątrz budynku. Miejsce doraźnie wyznacza kierujący działaniem ratowniczym.
Czas ewakuacji zależy od wielu czynników, m. in.:
1. znajomości obiektu i szlaków komunikacyjnych (dróg ewakuacji i rozmieszczenia wyjść
ewakuacyjnych; ważna jest poprawność ich oznakowania),
2. nie reagowania w pierwszych chwilach od powstania zagrożenia (przyjęcie postawy „inni nie
reagują, to ja też nie”),
3. wystąpienia paniki,
4. stanu technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych i stopnia ich integracji,
5. stopnia przygotowania do prowadzenia ewakuacji i znajomości procedur postępowania stałych
użytkowników,
6. odpowiedniego przeszkolenia pracowników.
Należy w tym przypadku zwrócić szczególną uwagę na możliwość zminimalizowania
niekorzystnych zachowań przez odpowiednie szkolenia pracowników oraz systematyczne
przeprowadzanie próbnej ewakuacji.
6.4. Wykaz telefonów alarmowych
Tabela nr 4. Wykaz telefonów do osób odpowiedzialnych za poszczególne
obiekty Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
Wydział/Dział
Dane kontaktowe
tel. 22 835 80 35
Stalownia
kom. 664 971 366
tel. 22 835 80 48
kom. 602 653 800

Walcownia

tel. 22 835 81 45
kom. 608 550 913
tel. 22 835 80 52
kom. 692 453 897

Wykańczalnia
Dział Kolejowy
Dział Dystrybucji Wody i Mediów Gazowych

tel. 22 835 88 22
kom. 609 123 328

Dział Elektryczny

tel. 22 835 81 03

tel. 22 835 80 39
kom. 728 457 934
tel.22 835 82 88
Magazyny Centralne
kom. 604 213 230
Tabela nr 5. Wykaz telefonów kontaktowych do firm zewnętrznych mających lub dzierżawiących
obiekty na terenie Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
Nazwa firmy
Dane Kontaktowe
Veolia
22 835 80 06 lub 667 620 238 lub 667 624 235
Linde
22 835 84 30
ArcelorMittal Recykling Polska
602 336 039
Zarmen
22 835 89 12, lub 601 422 265
Biurowiec i budynki administracyjne

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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Tabela nr 6. Wykaz telefonów kontaktowych do osób wyznaczonych do przeprowadzenia ewakuacji
w poszczególnych obiektach Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
Brygada/
Zmiana

Telefony kontaktowe do osoby
wyznaczonej

Telefony kontaktowe do zastępcy
osoby wyznaczonej

Hala Walcowni P-20

A

664 971 377

664 971 375

Hala Walcowni P-20

B

664 971 377

664 971 375

Hala Walcowni P-20

C

664 971 377

664 971 375

Hala Walcowni P-20

D

664 971 377

664 971 375

Hala/Budynek Socjalny P-35

A

22 835 88 35
664 971 374

22 835 88 35
664 971 374

Hala/Budynek Socjalny P-35

B

22 835 88 35
664 971 374

22 835 88 35
664 971 374

Hala/Budynek Socjalny P-35

C

835-88 35
664 971 374

835 88 35
664 971 374

Hala/Budynek Socjalny P-35

D

22 835 88 35
664 971 374

22 835 88 35
664 971 374

Wykańczalnia

A

83 24
664 971 372

80 86
664 971 372

Wykańczalnia

B

Wykańczalnia

C

83 24
664 971 372
83 24
664 971 372

80 86
664 971 372
80 86
664-971 372

Wykańczalnia

D

83 24
664 971 372

80 86
664 971 372

Główny Budynek Magazynów

pierwsza

8558, 8353,
8131, 8062

8558, 8353,
8617, 8062, 8180

Magazyn Wyrobów Hutniczych

pierwsza

8916
8199

8916
8199

Magazyn Żelazostopów

pierwsza

8497
8581

8497
8581

Magazyn Materiałów
Ogniotrwałych

pierwsza

8358
8521

8358
8521

Magazyn Olejów i Smarów

pierwsza

8358
8521

8358
8521

Magazyn Gazów i Paliw

pierwsza

8916
8199

8916
8199

Hala napraw taboru - UR

pierwsza
zmiana

8752
606 423 150

8752

Administracyjno-socjalny

B

88 52
606 669 750

88 52
606 669 750

Budynek

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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Brygada/Zmiana

Telefony kontaktowe do
osoby wyznaczonej

Telefony kontaktowe do zastępcy
osoby wyznaczonej

system 12 godzinny
700-1900

8096

8096

Pompownia n/Wisłą

A

prefix 50103
664 971 342

brak

Pompownia n/Wisłą

B

prefix 50103
664 971 342

brak

Pompownia n/Wisłą

C

prefix 50103
664 971 342

brak

Pompownia n/Wisłą

D

prefix 50103
664 971 342

brak

Pompownia II poziom

A

prefix 50102
664 971 359

brak

Pompownia II poziom

B

prefix 50102
664 971 359

brak

Pompownia II poziom

C

prefix 50102
664 971 359

brak

Pompownia II poziom

D

prefix 50102
664 971 359

brak

Stacja redukcyjna gazu

A

prefix 50109
664 971 382

brak

Stacja redukcyjna gazu

B

prefix 50109
664 971 382

brak

Stacja redukcyjna gazu

C

prefix 50109
664 971 382

brak

Stacja redukcyjna gazu

D

prefix 50109
664 971 382

Brak

pierwsza

brak

brak

Główna podstacja Elektryczna

A

8803
664 971 379

8306
664 971 379

Główna podstacja Elektryczna

B

8803
664 971 379

8306
664 971 379

Główna podstacja Elektryczna

C

8803
664 971 379

Brak

Główna podstacja Elektryczna

D

8803
664 971 379

Brak

Biurowiec administracji

700-1500
800-1600

22 8358039
728 457 934

22 8358271
504 080 575

Spedycja

pierwsza

22 835 85 25

22 835 81 25

Budynek

Stacja Radiowo

Budynek Działu Energetycznego

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po dacie wydruku.

IP-BHP-010-9

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Data: 25.02.2020
Strona 48 z 54

Ogólna

7. Sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz obowiązującymi
przepisami przeciwpożarowymi
1. Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
a. Celem szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest zapoznanie pracowników z:
b. zagrożeniem pożarowym występującym na terenie Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
przy ul. Kasprowicza 132 w Warszawie oraz przepisami dotyczącymi ochrony
przeciwpożarowej,
c. zasadami obsługi gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
d. warunkami prowadzenia ewakuacji osób i mienia z przedmiotowego budynku.
e. Szkolenie to dotyczy wszystkich pracowników Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. przy
ul. Kasprowicza 132 w Warszawie i jest szkoleniem doskonalącym w zakresie postanowień
niniejszej INSTRUKCJI - obejmuje praktyczne wskazania do zasad postępowania na
wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia w miejscu pracy (zasady alarmowania,
ewakuacji, obsługi sprzętu przeciwpożarowego itp.),
f. Każdy nowoprzybyły pracownik musi zostać zapoznany z zakresu ochrony
przeciwpożarowej zgodnie z instrukcją IP-ZPO-002 – Zarzadzanie zasobami ludzkimi.
g. W przypadku aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego pracownik musi być
niezwłocznie zapoznany z aktualną wersją instrukcji. Fakt zapoznania pracownika jest
odnotowywany w zaświadczeniu, które stanowi załącznik do Instrukcji IP-BHP-010, nr
AMW-042; zaświadczenie przechowywane jest u bezpośredniego przełożonego do czasu
następnej aktualizacji instrukcji.
2. Szkolenie informacyjne organizowane w związku z:
a. Wprowadzeniem istotnych zmian w organizacji ochrony przeciwpożarowej w budynkach na
terenie Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. przy ul. Kasprowicza 132 w Warszawie,
b. wprowadzeniem istotnych zmian w przeciwpożarowym zabezpieczeniu budynków na
terenie Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. przy ul. Kasprowicza 132 w Warszawie,
c. wprowadzeniem na teren budynków na terenie Huty ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.
przy ul. Kasprowicza 132 w Warszawie nowych urządzeń technologicznych, stwarzających
zagrożenie pożarowe,
d. zmianami przeznaczenia pomieszczeń i powierzchni pociągającymi za sobą wzrost
zagrożenia pożarowego,
e. zaleceniem kontrolnych organów ochrony przeciwpożarowej,
f. wprowadzeniem zmian w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego z zakresu ochrony
przeciwpożarowej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami,
g. wprowadzeniem zmian w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie nie związanym
z ochroną przeciwpożarową może być przeprowadzone przez przełożonego na spotkaniach
z pracownikami.
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8. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi
użytkownikami
Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właściciel,
użytkownik lub zarządca obiektu jest obowiązany przestrzegać w czasie eksploatacji obiektu
wymagania przeciwpożarowe. Aby warunek ten był realizowany niezbędnym jest określenie dla
wszystkich osób, zakresu odpowiedzialności za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
Należy zaznaczyć, że zakres obowiązków służbowych poszczególnych pracowników, poza
określeniem charakteru świadczonej pracy zawiera także obowiązek dbałości o bezpieczeństwo
(w tym również przeciwpożarowe) na zajmowanym stanowisku pracy. Zatem n/w zakres
odpowiedzialności za sprawy ochrony ppoż. dla pracowników należy traktować, jako zakres ramowy,
służący generalnie do celów szkolenia przeciwpożarowego.
Szczególną odpowiedzialność za sprawy ochrony przeciwpożarowej ponosi właściciel, który
zgodnie z zapisami ustawy o ochronie ppoż. oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony ppoż.
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe
obiektu i osób w nim przebywających. Wykonując swoje obowiązki poprzez podległych pracowników,
właściciel ma prawo scedować część obowiązków służbowych na wyznaczonego pracownika. Zakres
kompetencji w tym przypadku powinien być jednoznacznie sprecyzowany w zakresie obowiązków
służbowych pracownika i zgodny z aktualnymi rozwiązaniami organizacyjnymi i personalnymi.
Prezes Zarządu oraz osoby upoważnione przez niego, odpowiedzialne za poszczególne obiekty
Prezes Zarządu oraz osoby upoważnione przez niego, odpowiedzialne za poszczególne obiekty
odpowiadają za:
1. nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przeciwpożarowej przez wszystkich
pracowników,
2. wydawanie poleceń mających na celu usunięcie technicznych usterek zagrażających
bezpieczeństwu pożarowemu obiektu,
3. planowanie oraz organizację remontów, adaptacji i bieżącej konserwacji urządzeń
i instalacji w obiekcie z uwzględnieniem zasad i potrzeb ochrony przeciwpożarowej,
4. wyposażenie obiektu w sprzęt ratowniczy i pożarniczy oraz środki gaśnicze,
5. przygotowanie pomieszczeń w budynku do prowadzenia działań gaśniczo-ratowniczych,
6. uwzględnianie w programach szkoleń zawodowych tematyki ochrony przeciwpożarowej,
7. planowanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w nadzorowanym
obiekcie,
8. zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego i właściwej eksploatacji urządzeń i instalacji jak:
elektryczne, ogrzewcze, gazowe, wentylacyjne, mechaniczne, technologiczne, piorunochronne
i inne,
9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeglądów, konserwacji, remontów i kontroli urządzeń
związanych z ochrona przeciwpożarową,
10. kontrolowanie wykonania prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń i instalacji ze
szczególnym uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych,
11. wdrażanie wniosków wynikających z przeprowadzonych przeglądów oraz kontroli urządzeń i
instalacji,
12. kontrola prowadzonych prac remontowo-budowlanych i spawalniczych dokonywanych poza
stałym stanowiskiem spawacza,
13. nadzór nad właściwym korzystaniem z urządzeń energetycznych przez użytkowników.
14. wydawanie odpowiednich poleceń w celu usunięcia usterek lub uchybień stwierdzonych
w nadzorowanych obiektach oraz mających na celu poprawę stanu zabezpieczenia
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przeciwpożarowego,
15. przestrzeganie oraz realizacja wydawanych zarządzeń i poleceń wewnętrznych, a także przepisów
państwowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wdrażanie tych aktów normatywnych w
służbie utrzymania ruchu,
16. dopilnowania przeszkolenia podległego personelu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
17. wyciąganie konsekwencji służbowych w stosunku do osób winnych spowodowania zaniedbań
stwarzających możliwość powstawania lub rozprzestrzeniania się pożaru. znajomości przepisów
przeciwpożarowych, szczególnie dotyczących stosowania materiałów pożarowo i wybuchowoniebezpiecznych w kierowanych przez siebie komórkach,
18. zapewnienia spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa osobistego
pracowników i innych osób przebywających w podległym im komórkach organizacyjnych,
19. zaznajomienie podległych pracowników z zagrożeniami pożarowymi występującymi w danej
komórce organizacyjnej oraz ze sposobami zapobiegania pożarom i postępowania
w przypadku pożaru, a przede wszystkim z organizacją i prowadzeniem ewakuacji,
20. czuwania nad przestrzeganiem przepisów ppoż. przez podległych pracowników, zgłaszanie
Prezesowi wniosków o wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do winnych zaniedbań
stwarzających możliwość powstania pożaru lub innego wypadku,
21. uwzględniania zagadnień ppoż. w instrukcjach technologiczno-ruchowych,
22. znajomości zagrożeń pożarowych i wybuchowych, a także innych miejscowych w procesach
technologicznych występujących w podległych im komórkach organizacyjnych,
23. znajomości stanu wszystkich urządzeń, których użytkowanie wiąże się z zagrożeniem pożarowym
lub innym miejscowym oraz do dbania o ich właściwy stan techniczny,
24. organizowania stanowisk pracy zabezpieczonych przed pożarem, wybuchem, lub innym
miejscowym zagrożeniem,
25. prowadzenia szkoleń instruktażowych zakresie ochrony przeciwpożarowej na bezpośrednio im
podległych stanowiskach pracy,
26. kierowanie podległych pracowników na szkolenia okresowe,
27. znajomości własności fizycznych i chemicznych stosowanych materiałów i do zapewnienia
właściwego ich przechowywania i magazynowania,
28. wprowadzenia normatywów przechowywania cieczy palnych w poszczególnych pomieszczeniach
użytkowanych,
29. zapewnienia należytego stanu dróg i wyjść ewakuacyjnych, oraz dostępu do użytkowanych
pomieszczeń,
30. zaznajamiania pracowników z zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi występującymi
w użytkowanych pomieszczeniach, w szczególności w przypadku wprowadzania nowych
technologii, stosowania nowych surowców i materiałów,
31. współdziałania ze służbami technicznymi i pracownikiem prowadzącym sprawy ppoż.
w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń użytkowanych przez
Przedsiębiorstwo,
32. wykonywania zarządzeń i zaleceń w sprawach dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego
użytkowanych pomieszczeń,
33. powiadamianie
Prezesa
i
osoby
prowadzącej
sprawy
ppoż.
w
obiekcie
o brakach i usterkach w zabezpieczeniu przeciwpożarowym,
34. uczestniczenia w próbnych alarmach pożarowych i ćwiczeniach organizowanych na terenie
budynku,
35. niezwłocznego usuwania zauważonych nieprawidłowości w zabezpieczeniu ppoż. użytkowanych
pomieszczeń,
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36. wykorzystywania narad z pracownikami do omawiania spraw zabezpieczenia ppoż.,
37. zabezpieczenia użytkowanych pomieszczeń w związku z przerwami w pracy (po pracy,
w dniach wolnych, w czasie remontów itp.),
38. przedstawiania na naradach wniosków w sprawie bezpieczeństwa pożarowego
w użytkowanych pomieszczeniach i w całym budynku.
Osoby wyznaczone do przeprowadzenia ewakuacji:
Osoby wyznaczone do przeprowadzenia ewakuacji odpowiadają za:
1. kierowanie działaniem ratowniczym w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia - do
czasu przybycia jednostek ratowniczych,
2. współpracę pracowników z jednostkami ratowniczymi przybyłymi z zewnątrz w zakresie gaszenia
pożarów, usuwania zagrożeń oraz przeprowadzania ewakuacji osób i mienia
Obowiązki Biura Personalnego
Osoby prowadzące sprawy osobowe zobowiązane są do:
1. kierowania nowo zatrudnionych pracowników lub pracowników zmieniających stanowisko
pracy na miejsce pracy, gdzie w pierwszej kolejności są zapoznawani z instrukcją
przeciwpożarową dotyczącą danego wydziału/działu,
2. organizowania okresowych szkoleń obejmujących m. in. zagadnienia z zakresu ochrony
przeciwpożarowej,
3. organizowania, w przypadku takiej potrzeby, szkoleń specjalistycznych
4. przechowywania w aktach osobowych oświadczeń pracowników o zapoznaniu się
z niniejszą instrukcją
Pracownik Utrzymania Ruchu:
a. w wypadku zagrożenia pożarowego bezwzględnie wykonuje polecenia osoby kierującej
działaniem ratowniczym,
b. jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyłączenia głównych wyłączników instalacji: gazowej,
elektrycznej, wodnej,
c. jest w dyspozycji Prezesa.
Osoby sprzątające pomieszczenia
Do podstawowych obowiązków osób sprzątających pomieszczenia w zakresie ochrony
przeciwpożarowej należy w szczególności:
1. wykonywanie pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pożarowego.
2. odbywanie szkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej
3. opróżnianie i codzienne wynoszenie do śmietnika wszelkiego rodzaju odpadków znajdujących się
w koszach, popielniczkach itp.
4. sprawdzanie czy nie pozostawiono niebezpiecznych materiałów bądź innych urządzeń mających
spowodować pożar lub wybuch oraz informowanie o stwierdzonych tego typu przypadkach
przełożonego.
5. dokonywanie przeglądu pomieszczeń po zakończonej pracy, który polega na sprawdzeniu:
a. czy na przewodach elektrycznych i grzewczych nie pozostawiono materiałów palnych,
b. czy nie został pozostawiony ogień w pomieszczeniu,
c. czy nie zapomniano o wyłączeniu dopływu prądu elektrycznego, gazu, wody itp.
d. czy drzwi i okna zostały zamknięte.
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Wszyscy pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko
Do podstawowych obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego należy
w - szczególności:
1. W zakresie profilaktyki pożarowej:
a. przestrzeganie regulaminów i instrukcji przeciwpożarowych,
b. dbałość o właściwy stan zabezpieczenia przeciwpożarowego w pomieszczeniach oraz
utrzymanie należytego porządku i czystości na stanowisku pracy,
c. przyswajania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
d. niezwłoczne usuwanie stwierdzonych usterek mogących spowodować powstanie lub
rozprzestrzenienie się pożaru oraz zgłaszanie o tym właściwemu przełożonemu,
e. uczestniczenie w prowadzonych szkoleniach przeciwpożarowych,
f. dokładne sprawdzanie po zakończeniu pracy stanowiska pracy, usunięcie wszelkiego rodzaju
odpadów i śmieci, wyłączenie dopływu energii elektrycznej,
g. znajomości i przestrzeganie instrukcji przeciwpożarowych, sposobów alarmowania jednostek
straży pożarnych oraz użycia podręcznego sprzętu i środków gaśniczych,
h. nie zastawianie dróg pożarowych i ewakuacyjnych, dostępu do urządzeń, sprzętu i środków
gaśniczych oraz urządzeń energetycznych,
i. przestrzeganie zakazu palenia tytonia i posługiwania się otwartym ogniem w miejscach
pożarowo niebezpiecznych odpowiednio oznakowanych tablicami informacyjnymi,
j. przestrzeganie przy pracach ładunkowych i rozładunkowych, dozowaniu płynnych materiałów
chemicznych i łatwo zapalnych właściwych instrukcji przeciwpożarowych.
2. W przypadku powstania pożaru:
W przypadku powstania pożaru do obowiązku wszystkich pracowników należy czynne
włączenie się do akcji likwidacji zaistniałego pożaru, a w szczególności:
a. natychmiastowe zaalarmowanie Dowódcy Ochrony Wartowni o powstałym pożarze przy
użyciu wszelkich dostępnych środków łączności i alarmowania.
b. zaalarmowanie pracowników i przełożonych o zaistniałym pożarze oraz natychmiastowe
przystąpienie do likwidacji pożaru przy użyciu gaśnic,
c. wykonywania czynności ratowniczych według poleceń kierującego działaniem ratowniczym,
a po przybyciu straży pożarnej podporządkowanie się rozkazom dowódcy przybyłej jednostki,
d. udzielanie wszelkich wyjaśnień i informacji kierującemu akcją gaśniczą, mogących, przyczynić
się do szybkiego zlikwidowania pożaru.
e. W przypadku powstania pożaru do kierującego działaniem ratowniczym, do czasu przybycia jej
należy przedsięwziąć wszelkie środki do walki z pożarem, a po przybyciu straży pożarnej
nawiązać ścisłą współpracą z dowódcą przybyłej jednostki.

Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po dacie wydruku.

IP-BHP-010-9

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Data: 25.02.2020
Strona 53 z 54

Ogólna

9. Definicje podstawowych pojęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Nazwy i określenia podstawowe:
− nośność pożarowa - zdolność konstrukcji lub elementu budynku do przenoszenia obciążeń
zewnętrznych i ciężaru własnego w warunkach pożaru.
− odporność pożarowa - zdolność konstrukcji lub elementu budynku do spełnienia
− w określonym czasie, w warunkach odpowiadających działaniu pożaru, wymagań dotyczących
nośności pożarowej i/lub izolacyjności pożarowej i/lub szczelności pożarowej oraz innych
wymaganych właściwości.
− środek ogniochronny - środek polepszający właściwości techniczne materiału lub wyrobu ze
względu na działanie pożaru.
Charakterystyki pożarowe materiałów i elementów budowlanych.
− izolacyjność ogniowa - właściwość elementu oddzielającego konstrukcji budowlanej
poddanego z jednej strony działaniu znormalizowanych warunków ogniowych polegająca na
tym, że w określonym czasie temperatura nienagrzewanej powierzchni elementu i/lub
natężenie promieniowania cieplnego po nieogrzewanej stronie elementu nie przekracza
określonych wartości.
− klasa dymotwórczości - określenie przyporządkowujące materiał do odpowiedniej grupy ze
względu na dymotwórczość w określonych warunkach badania i według umownego podziału.
− klasa odporności ogniowej konstrukcji lub elementu konstrukcji budynku - symbol, któremu
podporządkowano konstrukcję lub element konstrukcji ze względu na odporność ogniową.
− klasa palności - określenie przyporządkowujące materiał do odpowiedniej grupy ze względu na
palność w określonych warunkach badania i według umownego podziału.
− klasa rozprzestrzeniania ognia - określenie przyporządkowujące element budowli do
odpowiedniej grupy ze względu na rozprzestrzenienie ognia w określonych warunkach badania
i według umownego podziału.
− odporność ogniowa - zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu
znormalizowanych warunków fizycznych do spełniania w określonym czasie wymagań
dotyczących nośności ogniowej i/lub izolacyjności ogniowej i/lub szczelności ogniowej oraz
innych wymaganych właściwości.
Projektowanie. Definicje ogólne.
− bezpieczeństwo pożarowe budynku - zespół cech związanych z usytuowaniem budynku,
zastosowaniu rozwiązań architektonicznych, zastosowanymi materiałami
− i elementami oraz wyposażeniem w środki techniczne wpływające na ograniczenie możliwości
powstania pożaru, jego rozwoju i skutków.
− bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji - zdolność konstrukcji budynku,
− określonym sposobie użytkowania, do spełniania w określonym czasie trwania pożaru
wymagań dotyczących nośności i/lub odkształcalności zarówno całej konstrukcji jak
i poszczególnych jej elementów.
− gęstość obciążenia ogniowego - obciążenie ogniowe przypadające na jednostkę powierzchni
podłoża.
− klasa odporności ogniowej budynku - symbol, któremu przyporządkowano wymagania
dotyczące właściwości materiałów i elementów budynku.
− strefa pożarowa - przestrzeń w budynku wydzielona w taki sposób, aby
− w określonym czasie pożar nie przeniósł się na zewnątrz lub do wewnątrz wydzielonej
przestrzeni.
Elementy technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29

Uwaga: Dokument jest nadzorowany w formie elektronicznej. Dokument jest aktualny w dniu wydruku.
Użytkownik egzemplarza jest zobowiązany do śledzenia zmian w dokumencie po dacie wydruku.
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Ogólna

− klapa dymowa - urządzenie zamykane ręcznie lub automatycznie, kierunkujące przepływ dymu
i gorących gazów.
− klatka schodowa ewakuacyjna - klatka schodowa wewnątrz lub na zewnątrz budynku,
zabezpieczona odpowiednio przed pożarem i stanowiąca element drogi ewakuacyjnej.
− oddzielenie przeciwpożarowe - element konstrukcji budynku (ściana, strop) wydzielający strefę
pożarową.
− oświetlenie awaryjne - oświetlenie, działające w przypadku wyłączenia się oświetlenia
podstawowego.
Ewakuacja.
− długość drogi ewakuacji - odległość od wyjścia ewakuacyjnego do osi wyjścia końcowego
mierzona wzdłuż osi przejścia.
− długość przejścia ewakuacyjnego - odległość od najdalszego miejsca
− w pomieszczeniu, w którym może przebywać człowiek do osi wyjścia ewakuacyjnego mierzona
wzdłuż osi przejścia.
− dojście ewakuacyjne - część drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia do miejsca
bezpiecznego.
− droga ewakuacyjna - droga stanowiąca część systemu ewakuacyjnego od wyjścia
ewakuacyjnego do wyjścia końcowego.
− droga ewakuacyjna z nadciśnieniem - droga ewakuacyjna, na której zawsze lub
− w wypadku pożaru wywołane jest nadciśnieniem w stosunku do ciśnienia panującego
w sąsiednich częściach budynku w celu zabezpieczenia jej przed przenikaniem dymu, gazów
i płomieni.

10. Rozpowszechnianie i przechowywanie
1. Instrukcja jest dostępna w wersji elektronicznej na serwerze http://10.150.4.14:84/
2. Instrukcja jest przechowywana przez Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z P01.

11. Dokumenty związane
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IP-BHP-002 Prace szczególnie niebezpieczne
IP-BHP-012 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Działu Magazynów
IP-BHP-013 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Budynków administracyjnych
IP-BHP-014 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Wydziału Stalowni
IP-BHP-015 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Działu Kolejowego
IP-BHP-016 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Działu Elektrycznego
IP-BHP-017 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Wydziału Walcowni
IP-BHP-018 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Wykańczalni
IP-BHP-026 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla Działu Dystrybucji Wody i Mediów
Gazowych
10. IP-BHP-019 Postępowanie w sytuacjach awaryjnych
11. IP-ZPO-002 Zarzadzanie zasobami ludzkimi

12. Załączniki
1. AMW-042-X/IP-BHP-010 – Zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony ppoż. oraz
zapoznaniu się z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
2. Cześć graficzna opracowania.
Data ostatniego wydruku: 2020-06-29
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